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مسیلایسناتسیزگا

Existentialism ... 
دوجو تلاصا  بتکم  ینعی  مسیلایسناتسیزگا 

 
یعقاو دوجو  يانعم  هب  ار  هملک  نیا  یکرامناد ، فوسلیف  دراگکریک  نروس  راب ، نیلوا  تسا . دوجو  ینعم  هب  ( existence) سناتسیزگا
هاـگآ هطـساو  یب  نشور و  روط  هب  شدوخ  زا  هک  يدوجوم  ینعی  هاـگآدوخ ؛ دوـجوم  کـی  ناوـنع  هب  ناـسنا  دوـجو  درب . راـک  هب  ناـسنا 

. دـهد یم  رارق  هفـسلف  ءادـبم  ار  یناسنا  نینچ  تسا ، یفـسلف  بتاکم  زا  یکی  هک  دوجو  تلاصا  بتکم  اـی  مسیلایـسناتسیزگا  بتکم  . تسا
نآ یتسیچ  تیهام و  زا  رت  یلاعتم  رتالاب و  زیچ ، ره  یتسه  دوجو و  سناتـسیزگا  هفـسالف  رظن  ربانب  هک  تسا  نیا  بتکم ، نیا  هیمـست  هجو 

تادوجوم ناهج و  دوجو  رد  رو  هطوغ  ار  دوخ  مینک ، هجوت  تسرد  رگا  میراد و  راک  رـس و  ایـشا  دوجو  اب  اتقیقح  ام  همه  دشاب . یم  زیچ 
رد دراگکریک  نروس  طسوت  هفسلف  نیا  دوجو ). تلاصا  بتکم  ینعی  مسیلایسناتسیزگا  . ) دشاب یم  دوجو  اب  تلاصا  نیاربانب  میبای . یم  نآ 

دوب نیا  شا  هدیقع  اریز  داد ؛ ناشن  تفلاخم  تشاد ، جاور  شنامز  رد  هک  یفـسلف  ياه  تنـس  زا  یـضعب  اب  وا  دمآ . دوجو  هب  مهدزون  نرق 
، ضوع رد  دنرادن . تسا ، وربور  اه  نآ  اب  یگدنز  رد  المع  ناسنا  هک  یلئاسم  اب  یطابترا  غورد ، هچ  دنشاب و  تسار  هچ  اه  هفسلف  نیا  هک 
تیاغ و داد ؟ ناوت  یم  ییاـنعم  هچ  ناـسنا  یتسه  هب  تسیچ ؟ ناـسنا  تاـیح  یلـصا  دوصقم  : دنتـسه یلئاـسم  نینچ  یفـسلف  یعقاو  لـئاسم 

ینعی دشاب . یم  دوجو  يانعم  یساسا ، شـسرپ  تفگ : وا  تسیچ ؟ تسا ، ینعم  یب  چوپ و  گنتلد ، هک  یناسنا  یناسنا ؛ ياهدادیور  فده 
دراگکریک تسا . ناوتان  نآ  يانعم  هب  یبایهار  زا  لقع  اریز  تسانعم ؛ یب  لقع  دزن  شـسرپ  نیا  اـما  ؟ تسیچ دوجو  تقیقح  هک  لاوس  نیا 

دوجو نیا  اب  دـننابیرگ ، هب  تسد  نآ  اب  همه  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  ناـهج ، یگدـنز و  تیناـسنا ، یتسیچ  هراـبرد  شـسرپ  تفرگ : هجیتن 
یسح هبرجت  دسرب . ینیقی  تخانش  هب  لقع  هار  زا  دناوت  یمن  ناسنا  نیاربانب ، . دهدب اه  نآ  هب  دناوت  یمن  یخساپ  چیه  یتنس ، هفسلف  لقع و 

یلک روط  هب  بارطـضا . سرت و  اب  هارمه  يا  هصمخم  رد  نتـسیز  ینعی  ندوب  ناسنا  تسا . رییغت  شوختـسد  هراومه  ام  یخیرات  یهاـگآ  و 
دناوت یمن  لقع  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ  . تسین یندـش  لح  ضراـعت ، نیا  تسا و  ینـالقع  يا  هراـپ  یناویح و  ناـسنا ، دوجو  زا  یـشخب 

دسانـشب و تسا ، راتفرگ  نآ  رد  هک  ار  يزیگنا  مغ  تلاح  عضو و  هک  تسا  نیا  لهج  زا  ناسنا  تاـجن  هار  اـهنت  هکلب  دـشاب ؛ اـم  ياـمنهار 
مـسیلایسناتسیزگا ددرگ . جراخ  لـهج  تیعـضو و  نیا  زا  ناـمیا  رون  اـب  هکلب  قطنم ، لـقع و  هلیـسو  هب  هن  ینعی  ضحم ، تعاـطا  اـب  سپس 

سپ هک  بتکم  نیا  نافوسلیف  رتشیب  اما  تسناد ؛ یم  ادـخ  هب  نامیا  رد  ار  ناسنا  تاجن  هار  ینعی  دوب ؛ ینید  مسیلایـسناتسیزگا  دراگکریک ،
نیا رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  سناتـسیزگا  هفـسلف  یـساسا  لاوس  اه ، نآ  راثآ  رد  . دندوبن رادنید  دندوب ، متـسیب  نرق  هب  قلعتم  دندمآ و  وا  زا 

دنتشاد داقتعا  اریز  دنتسناد ؛ هدوهیب  ار  یلیلحت  هفسلف  یتح  یتنس و  ياه  هفـسلف  اه  نآ  دنک . یگدنز  دیاب  هنوگچ  انعم  یب  لوقعمان و  ملاع 
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ریذـپان حیـضوت  ییاـیند  اـب  یگدـنز  رد  ناـسنا  هـک  دوـب  نـیا  اـه  نآ  داـقتعا  دـنرادن . يراـک  رـشب  یعقاو  لـئاسم  اـب  اـه  هفــسلف  نـیا  هـک 
یناسنا تشرس  ام ، نوماریپ  ناهج  نیا ). دننام  هنومن  نارازه  دوش و  یم  هتشک  نمـشد  نازابرـس  طسوت  هانگ  یب  یکدوک  الثم  .) تسوربور

نآ لح  لئاسم و  نیا  نییبت  يارب  سناتسیزگا  هفسالف  دزیگنا . یم  رب  ار  بارطضا  ینورد و  بوشآ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یتسه  تشرس  و 
کش تینالقع و  نتشاذگ  رانک  لح ، هار  هک  تشاد  راهظا  یناملآ ، فوسلیف  هچین ، شیردرف  هنومن ، ناونع  هب  . دنتفر یهار  هب  کی  ره  اه ،

هن دـنام و  یم  یقاب  ینیقی  هدـیقع و  هن  رگید  بیترت ،  نیدـب  تسا . اه  شزرا  قالخا و  لوصا  هب  یتح  دـشاب ، ریذـپ  کش  هچره  هب  ندرک 
تایح رد  سناتسیزگا  هفسلف  دیدرگ . مسیلیهن )  ییارگ ( چوپ  بتکم  هب  یهتنم  متـسیب ، نرق  رد  هک  دوب  یتارکفت  نینچ  یـشزرا . قالخا و 

نیا ناگمه  رد  یناهج ، ياه  گنج  زا  سپ  اپورا  یگتخیر  ورف  یگدیـشاپ و  مه  زا  تسا . هتـشاذگ  يرایـسب  ریثات  رـصاعم  یلقع  يرکف و 
نآ رد  هک  ییایند  رد  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  دـننادب و  انعم  زا  یلاخ  رابتعا و  یب  ار  لوادـتم  ياهـشزرا  راکفا و  هک  درک  داجیا  ار  هدـیقع 

تلاصا هفـسلف  ای  سناتـسیزگا  هفـسلف  دروخ . یمن  مه  يدرد  چیه  هب  الـصا  هکلب  تسین ، مکاح  اهنت  هن  قطنم  لقع و  دـننک ، یم  یگدـنز 
تفای . نامز  دوجو و  مان  هب  رگدیاه ، نیترام  یناملآ  فوسلیف  گرزب  رثا  رد  ناوت  یم  ار  نآ  جوا  تسا و  یقیمع  هفسلف  دوجو ،

 http://daneshnameh.roshd.ir عبنم : *
?WHAT IS EXISTENTIALISM

Bob Corbett
 
  

Existentialism. A difficult term to define and an odd movement. Odd because most

thinkers whom the intellectual world categorizes as existentialists are people who deny
they are that. And, two of the people whom nearly everyone points to as important to the
movement, Soren Kierkegaard and Fredrich Nietzsche, are both too early in time to be in
the group, thus are usually called "precursorers," but studied and treated as members of

.the group
Major figures like Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger and Albert Camus all flatly deny

.they are in the movement (at least at times they did), yet everyone says they are central
Secondly, the term is very difficult, if not totally impossible to define. What is
existentialism? I've been asked that a thousand times, have read most intro type books
on the field, have spent much of my teaching life "doing" Existentialism, yet cannot give a
coherent and relatively short definition. It's sort of a spirit or aura of how one responds to
human existence, much easier to characterize (rather than define) in negative terms --
what Existentialism is NOT that philosophy generally is -- than in positive terms of a

.definition
However, I can define certain characterists that most Existentialists (and precursors to

: Existentialism) seem to share
they are obsessed with how to live one's life and believe that philosophical and
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. psychological inquiry can help
they believe there are certain questions that everyone must deal with (if they are to take
human life seriously), and that these are special -- existential -- questions. Questions
such as death, the meaning of human existence, the place of God in human existence, the
meaning of value, interpersonal relationship, the place of self-reflective conscious
knowledge of one's self in existing.Note that the existentialists on this characterization
don't pay much attention to "social" questions such as the politics of life and what "social"

. responsibility the society or state has. They focus almost exclusively on the individual
By and large Existentialists believe that life is very difficult and that it doesn't have an
"objective" or universally known value, but that the individual must create value by

. affiriming it and living it, not by talking about it
. Existential choices and values are primarily demonstrated in ACT not in words

Given that one is focusing on individual existence and the "existential" struggles (that is,
in making decisions that are meaningful in everyday life), they often find that literary
characterizations rather than more abstract philosophical thinking, are the best ways to

. elucidate existential struggles
They tend to take freedom of the will, the human power to do or not do, as absolutely
obvious. Now and again there are arguments for free will in Existentialist literature, but
even in these arguments, one gets the distinct sense that the arguments are not for
themselves, but for "outsiders." Inside the movement, free will is axiomatic, it is intuitively
obvious, it is the backdrop of all else that goes on.There are certainly exceptions to each

. of these things, but this is sort of a placing of the existentialist-like positions
======================================

Another way of doing it is much simpler. There are about a dozen major thinkers who are
characterized as "Existentilist" whom most scholars agree are existentialist. Thus,
Existentialism is what these thinkers hold and write. I think that in the end, this is probably

.the best way to understand it
:In response to a question about the above

I want to address, at least for a first round, the question of decision making for the
Existentialists. First of all there is a split among them on their concern for decisions and

.actions
One of the most important thinkers in this movement, Martin Heidegger, is very little
concerned with deciding and acting, but is concerned with knowing. It not what you DO
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that matters to Heidegger, but how you KNOW it and that you KNOW it. Jean-Paul Sartre
.on the other hand is profoundly concerned with acting

However, in general the Existentialists recognize that human knowledge is limited and
fallible. One can be deeply committed to truth and investigation and simply fail to find
adequate truth, or get it wrong. Further, unlike science, which can keep searching for
generations for an answer and afford to just say: We don't know yet, in the everyday
world, we often simply must do or not do. The moment of decision comes. For the
Existentialist one faces these moments of decision with a sense of fallibility and
seriousness of purpose, and then RISKS. Sartre is extremely harsh on this point. At one
place he says: When I choose I choose for the whole world. Now what can this mean. I
think what Sartre is getting at is that first of all when I choose and act, I change the world
in some iota. This note gets written or it doesn't. That has ramifications. It commits me to
say what I'm saying. It may change someone who may be affected by my remarks.
Others can be too if they hear or read them. And so on. The ripples of actions are like

.ripples on the sea, they go on and on and on
By my acts I also begin to define and create the self I am, which is, to some extent a
public self. Thus an act is like opening Pandora's box, it lets out what's inside the act and

.there is no getting it back
That's not a MORAL point to Sartre, it is an ontological fact, that is, a fact about the world.
.Not a should or an ought, but a description of a reality about the world and human choice

: If
. I am a person serious about my acts

 If they are as uncertain as Sartre describes
 They are as potentially momentuous as he describes

:Then
It's not surprising that acting, for the Existentialist, is a terrifying responsibility and living
and acting is a burden that causes great anxiety for the Existentialists. There is not
absolute certainty (for some of the reasons given above and for yet more we can talk

.about later), thus human acts are the full responsibility of the individual
Further, in another place in Sartre's major work, BEING AND NOTHINGNESS, he talks
about creating oneself in action. What he means by this is that I, the human, am free. I
can make up my own mind about my acts. What I will BE in some final sense is what I
make of myself. Thus my acts are not trivial, but definitive of my very self-hood. Again,
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acting in such a world of freedom, uncertainty and ontological responsibility (as opposed
to moral responsibility), is so weighty that the Existentialists nearly recoil from living and

.acting under the terror of the weight of it all
Put in the shortest form: Living without certainty and with personal responsibility is a

.nearly unbearable burden

نادنورهش یسایس  شرگن  تیعورشم و 
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legitimation نادنورهش ...  یسایس  شرگن  تیعورشم و 

تیعورشم نییبت  فیرعت و 
يدرک    نیسحمالغ 

ریرحت هتشر  هب  یصاخ  تیعقوم  ای  درف و  چیه  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یملع و  اهنت  هلاقم  نیا  هک  دش  رکذتم  تسیا  بیم  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب 
. رگید زیچ  هن  تسا  رتهب  رت و  هوکش   , هشیدنا هب  یبای  تسد  يارب  اهنت  هدمآ و  رد 

تیعورشم هکنیا  تشاد  هجوت  دیاب  هک  ار  هچنآ  میزادرپیم  زین  تاکن  ریاس  هب  هتخادرپ و  نآ  هب  تیعورشم  هژاو  تیمها  هب  هجوت  اب  ادتبا  رد 
يولهپ تلود  رخاوا  زین  بالقنا و  يادـتبا  یـسایس  بتک  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  هدـش  ذاختا  عرـش  هشیر  زا  ام  ینید  ياهرادـنپ  هب  هجوت  اب 

میهد حیـضوت  ناور  تروـص  هـب  ار  هژاو  نـیا  میهاوـخب  رگا  تـسا   legitimation نآ یـسیلگنا  هژاو  لداـعم  تـسا و  دوهـشم  ـالماک 
هب ناگدـنوش  تموکح  ینورد  تالاح  داـقتعا و  هب  هجوت  اـب  هک  دروآرظن  رد  یناور  سح  تلاـح و  کـی  ناونع  هب  ناوتیم  ار  تیعورـشم 

دبای یم  ومن  دـشر و  ناگدـنوش  تموکح  يرکف  میاداراپ  هلحن و  هب  هجوت  اب  درکراک  ای   FUNCTION نیا هکنیا  ینعی  دـسریم  تیلعف 
ییارگ زکرمت  يوس  هب  تکرح  رد  دریگ و  رارق  ایوپ  لداعت  تلاح  رد  تیاهن  رد  ریغت و  نادنورهـش  يرکف  راـک  زاـس و  دـناوتیم  رکفت  نیا 

ملع ياملع  زا  یخرب  معز  هب  دـماجنایب و  یعامتجا  رطاخ  تینما  هب  تیاهن  رد  کمک و  عورـشم  روز  ناـمه  اـی  رادـتقا  مرها  هب  تیمکاـح 
ناگدـنوش تموکح  يارب  ( ندرک تموکح  هویـش   ) میژر نیا  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  داـقتعا  هیحور و  نیا  داـجیا  تیعورـشم  تساـیس 

نیا لاح  تسا  نیرتهب  رـضاح  لاـح  رد  یناـمرآ  دـعب  زا  هچ  ییارگ و  درکراـک  اـی  مسیلانویـسکنوف  هاـگن  زا  هک  دـشابیم  لـمکا  نیرتهب و 
اعبط زین  ناگدـنوش و  تموکح  داقتعا  هب  هجوت  اب  اـی ....  یـسارکوتیلا  یتسیلاربیل _  اـی  یـسارکوئت  ياههاگدـید  اـب  ناوتیم  ار  تیعورـشم 

یگدنهانپ ای  فعاضم و  تروص  هب  رگم  تسا ( يدارا  ریغ  شریذپ  کی  تقیقح  رد  هک  تیعبات  هب  لیدـبت  نآ  زا  هک  درک  یـسررب  تیعبت 
تیعباـت رگید  تراـبع  هب  تفگ  ناوتیم  رادـتقا  نآ  هب  هک  دوشیم  ارچ  نوچ و  یب  میظع  يورین  نیا  شریذـپو  تسین ) هطیح  نیارد  هک  و ...

اپ تایح  هصرع  هب  يرکف  میاداراـپ  اـب  يا  هماـج  رد  درف  هک  ارچ  تسین  ینـستثم  هدـعاق  نیا  زا  زین  تسا  درف  هارمه  هب  دـلوت  يادـتبا  زا  هک 
زین درف  يریذـپ  هعماج  هوحن  هب  هجوت  اب  بوچ  راچ  نیا  اذـل  دـنک  تکرح  بوچ  راچ  نیا  رد  تیاـعر و  ار  زمرق  غارچ  دـیاب  هک  دراذـگیم 

ینیدد هعماج  کی  رد  هک  ارچ  تسا  فرـصم  هیارا و  لباق  دارفا  يداقتعا  هیحور  اب  اعبط  هک  یحارط  یفرع و ...  نودـم  هعوضوم و  نیناوق 
یبسن يارد  تسیابیم  یـسانش  هعماج  ملع  ياملع  معز  هب  اج  نیا  رد  هک  تسیا  يرگید  وحن  هب  ینید  ریغ  هعماج  کـی  رد  ینید و  ینیناوق 

یگنهرف و میهافم  تفایرد  راظتنا  زین  اهگنهرف  نآ  رد  دارفا  اـعبط  هدوب و  یگنهرف  نورد  ياهتیـصاخ  ياراد  اـهگنهرف  هک  ارچ  دوب  ییارگ 
. دنراد ار  دوخ  باختنا  رب  ینتبم  نیناوق  زا  ار  دوخ  یتدیقع 

 ) عامتجا ینورد  ياهورین  کش  یب  تسا و  مدرم  ياه  هدوت  هدوه و  تردق  زا  یـشان  هک  دوش  یم  دای  زین  عورـشم  روز  ناونع  هب  رادتقا  زا 
راکنا لباق  ریغ  هک  دراد  ییازس  هب  مهـس  سح  نیا  رد   ( فاکـشوم ققحم و  ناگدرکلیـصحت  نیرکفتم و  فانـصا –  اههورگ - بازحا – 
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ولج يوس  هب  ربخ  یب  ایوپ  لداعت  معز  هب  تکرح و  نیا  رد  ناگدنوش  تموکح  كرتشم  مهـس  هب  هجوت  نودـب  يا  هعماج  هچنانچ  تسا و 
) یتایلمع يورین  نیا  دش  دای  الاب  رد  هک  روطنامه  هک  ارچ  دوشیم  لیدبت  ناکس  نودب  اهتنا  رد  نیـشنرس و  نودب  يا  هعماج  هب  درادرب  ماگ 

ورین نیا  هچنانچ  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناگدنوش  تموکح  هنادنمدرخ  عبط  هب  هدنریذپ و  هاگن  اب  تیمکاحرادتقا )  تیاهن  رد  تیعورـشم و 
مدـع تروص  رد  تیعورـشم و  نارحب  راچد   NATION STAIT نامه  ای  هماج  دـیاین  رد  شریذـپ  یباـیزرا و  دروم  هب  تیمکاـح  رد 

هب هاتوک  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دیـسر  دـهاوخ  لالحمـضا  هب  تیاهن  رد  یـشراریه و  ياـهنارحب  راـچد  تازاوم  هب  نارحب  تیریدـم 
فلتخم حوطـس  لصف  رـس  هک  یـسارکومد  هژیو  تیمها  هجوت  اـب  هک  میزادرپیم  فلتخم  یـسایس  ياـهماظن  رد  تیعورـشم  داـعبا  یـسررب 

. میزادرپیم نآ  هب  ارذگ  تروص  هب  فلتخم  تارظن  يدرکراک و  يا و  هشیر  ظاحل  زا  هچ  ثحب  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  تسا  یلیلحت 
ینعم هب  لامجا  رد  تسا  هدش  لیکـشت  تموکح  ینعم  هب  یـسارک  مدرم و  ینعم  هب  سومد  ینانوی  هژاو  زا  یـسارکومد  هژاو   : یـسارکومد
تـسد هچ  ودرکراک  هچ  تسیچ و  زا  یـشان  مدرم  تموکح  نیا  هک  دوشیم  ردابتم  نهذ  هب  یتالاوس  دوخ  اجنیا  رد  دشابیم  مدرم  تموکح 

دوشیم و قالطا  نادنورهـش  ترابع  هک  ینامز  هعماج  ره  رد  هک  تسناد  دیاب  ادـتبا  رد  دـشاب  هتـشاددناوتیم  مدرم  يارب  تیاهن  رد  يدروآ 
رد تکرش  هلمج  زا  يدنورهش و  قوقح  زایتما  زا  هتفریذپ و  هب  ار  روشک  نآ  تیعبات  هک  یقوقح  حالطـصا  رد  تسا  یناسک  يانعم  هب  نیا 
دنم هرهب  زین  نآ  یفنم  انایحا  تبثم و  ياه  دمایپ  زا  اعبط  تسیابیم  تسا و  رادروخرب  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس و  یعامتجا و  تابـسانم 

ناـگدرب و ناـنز و  هک  دـندرگ  دـنمرهب  تبهوـم  نیا  زا  دنتـسناوتیم  دـندوب  يار  قـح  ياراد  هک  یناـسک  اـهنت  نتآرهـش  تـلود  رد  ددرگ 
قالطا ار  یـسارکومد  ترابع  ءارآ  يروآ  عمج  هوحن  هب  ناوتیمن  اعبط  لیلق  هدع  نیا  هب  هجوت  اب  دـندوب و  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  نایجراخ 

هب هک  يدارفا  زین  اتیاهن  هدشیم و  قالطا  یلیلق  هدع  هب  يار  ءارآ  هوحن  نیا  هک  ارچ  یسارکومد  ات  دیمان  یشراگیلا  رتشیب  ار  نآ  دیاب  درک و 
یمومع و و ءارآ  هیاپ  رب  میقتسم و  ریغ  تروص  هب  یسارکومد  زورما  رد  اما  دنا  هدوب  یسایس  تکرح  نیا  زا  یشان  دنا  هدیـسریم  تیمکاح 
هک ارچ  دراد  دوجو  زین  سارکومد  ندوب  هابتشا  نوماریپ  زین  یتارکفت  دنچ  رهدریگیم  تروص  يدنورهـش  قوقح  ندراذگ  اپ  ریز  نودب  زین 

یـسایس تیحالـص  ياراد  اهنآ  رظن  هب  هک  يدرف  دروم  رد  مدرم  زا  يدادـعت  دـیاش  تسناد  یتسرد  ياـنبم  ار  تیرثکا  يار  ناوتیم  هنوگچ 
یـسایس روعـش  هزادنا  هب  مییوگب  رتهب  میهاوخب  رگا  تیاهن  رد  دوخ و  رکفت  هزادـنا  هب  اهنآ  تیاهن  رد  یلو  دنـشاب  هتـشاد  رظن  قافتا  تسا 

هلپ اب  ار  اهنآ  امـش  رگا  هک  ارچ  دسریم  روهظ  هصنم  هب  هنیع  هب  یبوخ  هب  دوخ  نیا  دنا و  هدـناسر  تردـق  هب  ار  يدرف  هنتـشادرب و  ماگ  دوخ 
دیزیریم اهنآ  يارب  قودنـص  هب  ءارآ  مراهچ  کی  زا  رتمک  دیاش  دینک  يروآ  عمج  ار  ءارآ  هرابود  دیورب و  دییوگب  اهنآ  هب  وربور و  تسیب 

قرط هب  نارحب  هک  ارچ  تسا  نارحب  تیریدـم  نیمه  نیا  تسا و  هجوـت  لـباق  هک  تسین  یموـمع  راـکفا  راـک ي  تـسد  زج  يزیچ  نـیا  و 
هرهم تکرح و  ناگدنهد  يار  يرکف  هلحن  ساسا  رب  اهنت  يرکف  حوطس  نیا  رد  هک  دوشیم  هدنرب  یـسک  اهنت  دیآ و  یم  دوجو  هب  فلتخم 

راک مامت  نیا  دـبای و  تسد  يرتشیب  ياه  هقلع  تاساسحا و  فطاوع و  اب  ابقر  رگید  يوپاـکت  رد  هک  دـنک  شنیچ  يوحن  هب  ار  دوخ  ياـه 
تیمکاح ای  ادج و  مدرم  هچنانچ  تسا و  ءاقب  رارمتسا و  ياهنوتـس  زا  یکی  یگتـسباو  هک  ارچ  دنتـسه  یتالکـشم  راچد  مدرم  اهاگ  تسا 

تـسد سپ  دنراد  یتالکـشم  اعبط  مدرم  سپ  تسین  مدرم  تلود و  يارب  رارمتـسا ي  رگید  دـنیوگیم  ریتنار  نآ  هب  حالطـصا  رد  هک  ادـج 
یـسارکومد هطیح  رد  تردق  ناگنریگ  تسد  هب  مهم  ياهراکهار  زا  دوخ  فلتخم  ياهتروص  هب  اهنآ  ياوادـم  تالکـشم و  نیا  رب  نداهن 

ياهنکر نیرتمهم  زا  دوخ  نیا  هک  درک  هراشا  هافر  اساسا  لاغتـشا و  يراکیب و  نوچ  یثحابم  هب  ناوتیم  لاثم  روط  هب  هک  تسا  میقتـسم  ریغ 
بطاخم عمج  ياشگهار  يدـیلک و  تاکن  زا  تاباختنا  نامز  رد  هک  ثحابم  نیا  زا  رت  گنر  رپ  هتکن ا ي  هچ  اذـل  تسا  مدرم  یتاـجایتحا 

ياراد مدرم  زا  یکدـنا  دادـعت  هک  دـینیبیمدوش  تقد  بوخ  رگا  هک  ارچ  دوزفا  دوـخ  نارادـفرط  هطیح  هب  ار  يرایـسب  رـشق  ناوـتیم  تسا و 
رد اعبط  هک  يدربراک  تالاوس  زا  یکی  هدرک و  رـضاح  هرابود  ار  زیزع  ناگدرکلیـصحت  رتشیب  رگا  هک  ارچ  دنتـسه  يدربراک  تالیـصحت 

ناوتان و ابلاغ  نآ  هب  خـساپ  زا  نازیزع  نیا  هک  دـید  میهاوخ  میهدـب  اهنآ  هب  ار  تسا  رثئوم  اهنآ  یلیـصحت  ناونع  اب  فدارتم  یباختنا  لـغش 
نامسآ و هب  ضوح  فک  زا  بآ  تکرح  هباثم  هب  هک  يا  هراوف  تکرح  نآ  عبط  هب  اههاگشناد و  رد  یتاقیقحت  یملع و  رقف  نیا  دنزجاع و 
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یعادـت اردوشیم  سکعلب  نامـسآ و  هب  بآ  تکرح  زا  هدـننیب  ناـجیه  ثعاـب  داـهنت  هک  رتشیب  هن  تسا  ضوح  فک  هب  تشگزاـب  هراـبود 
رگید و زیچ  هن  هداهن و  هطیح  نیا  هب  اپ  شناد  ملع و  تفایرد  يارب  اـعقاو  هک  میراد  ار  ینازیزع  اـم  هک  تشذـگ  قح  زا  دـیابن  هتبلا  دـنکیم 
هچ ریسافت  نیا  اب  دوشیم  هدنهد  ناکت  طلغ و  انایحا  باختنا  ثعاب  يدربراک  یملع  رقف  نیا  دنتسه و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  هک  تفگ  دیاب 

تسد ییانشآ  ای  يا و  هریشع  ياه  هقلع  هب  هجوت  اب  ابلاغ  دارفا  نیا  دنوریم  يار  ياهقودنص  ياپ  هب  قیقد  حیحص و  كاردا  اب  مدرم  زا  ادعت 
زا رایـسب  نیا  یبوخ و  سانـشراک  هن  تسا  یبوخ  مدآ  دوریم  سلجم  هب  باختنا و  هک  يزیزع  نآایآ  هکنیا  زا  لفاغ  یلو  دننزیم  باختنا  هب 

تعاجش تیریدم _  یبهذم و  یمالسا و  تا  داقتعا  طرش  نتشاد  نمـض  دیاب  هدنیامن  درف  هک  ارچ  تسا  رود  هب  یتاباختنا  سدقم  فادها 
یفاک طرـش  طورـش  نیا  عوکجم  زا  دـشاب و  زین  داـمتعا  دروم  بوخ و  زین  تینـالقع و ..  _ و  طـبترم تالیـصحت   _ تمالـس تیارد _  _

ابلاغ یلو  میـسریم  یفاک  طورـش  هب  اهنآ  عامجا  زا  هک  تسا  مزال  طورـش  ءزج  طقف  ییاهنت  هب  اه  هنیزگ  نیا  زا  مادـک  ره  دوشیم و  ظاـحل 
قوف بلاطم  زا  ریقح  حیـضوت  رب  یلیلد  دوخ  نیا  هک  ددرگیم  دارفا  باختنا  زا  درف  يدنمرهب  هتکن  تاکن  نیا  زا  یکی  اهنت  هک  دوشیم  هدید 

. نآ ساسا  رب  میمصت  ذاختا  تیاهن  رد  یبسن و  روط  هب  نادنورهش  یسایس  روعش  رگید  ترابع  هب  ای  قیقد و  عالطا  مدع  دروم  رد 
... یتنرتنیا و تالاقم  هاگشناد و  نارود  بتک  زین  یصخش و  تاعلاطم  ساسا  رب  يدرک - نیسحمالغ  عبنم : * 

http://www.articles.ir/article1847.aspx کنیل :

يرادا یلام و  مولع  ناگرزب  لبون و  هزیاج 

يدابآ تلود  يدابع  میرکریم 
 

یم دودــحم  هدــنیآ  ندوـب  مولعماـن  زا  تـلفغ  رطاـخ  هـب  يداـصتقا  تیلاـعف  هـک  تـسا  دــقتعم  لـبون  هزیاــج  هدــنرب  نومیاــس  تربره   
تاقیقحت ببس  هب  ستیووکرام  يره  ترهـش  . تخاس نوگرگد  ًالماک  ار  یتنـس  هیرظن  نردم ، یلام  نیمات  هیرظن  هئارا  اب  ینایلیدوم  . ددرگ

یمن ار  رازاب  کسیر  هک  تسا  دقتعم  لبون  هزیاج  ناگدنرب  زا  رگید  یکی  پراش  مایلیو  تسا . يوفترپ  هیرظن  اهتکرش و  هیلام  دروم  رد  وا 
نایم هطبار  رب  یتاـیلام  راـتخاس  رییغت  . تسا دوجوم  راداـهب  قاروا  عاونا  همهرد  رطخ  نیا  اریز  داد  شهاـک  اـهیئاراد  يزاـس  عونتم  اـب  ناوت 

هب ( HARBERT A.SIMON  ) نومیاس تر  ــ برهنومیاس تربره  . دراذـگ یم  ریثات  نآ  ماهـس  رازاـب  شزرا  تکر و  ـ ـش ییاراد  بیکرت 
يراتفر لـئاسم  لیدـعت  حرج و  رد  وا  ياهـششوک  نینچمه  هتـشاد و  يداـصتقا  يرادا و  دـیدج  ياـه  هیرظن  ناـیبرد  هک  یماـمتها  رطاـخ 
تفایرد هب  رختفم  لاس 1978  رد  رتویپماک ، یعامتجا و  مولع  یسانشناور ، لئاسم  رد  شیاهتراهم  هداعلا و  قوف  غوبن  زا  هدافتسا  اب  يراداو 

تلفغ رطاخ  هب  زین  تاناکماو و  اهتـصرف  هرابرد  تاعالطا  بسک  هنیزه  هلیـسو  هب  يداصتقا  تیلاعف  هک  دوب  دقتعم  يو  . دیدرگ لبون  هزیاج 
دننک و مادقا  دوس  ندناسر  رثکادح  هب  دنناوت  یمن  دنهاوخب  مه  رگا  یتح  يداصتقا  ياههاگنب  ددرگ . یم  دودحم  هدـنیآ  ندوب  مولعمان  زا 
هب هک  اهتکرح  نیا  دننک . شالت  دراد . مان  شخبتیاضر  حطـس  هک  ییالقع  نیعم و  حطـس  کی  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنوش  یم  دعاقتم  اذـل 

تکرح کی  ياج  هب  تیعقاو  ملاع  رد  تسا . هدرک  ادیپ  دومن  رایسب  يداصتقا  يراتفر و  ياهتیلاعف  رد  تسا  هیبش  جنرطش  يزاب  ياهتکرح 
اهتکرح نیرتـهب  اـت  دوش  یم  هتفرگ  رظنرد  تاـعالطا  اهتـصرف و  هنیزه ، لـماع  اـهتکرح  نیا  رد  داد و  ماـجنا  ار  تکرح  نیدـنچ  ناوت  یم 

يددـعتم تالاقم  رد  نومیاس  دزاس . یم  دودـحم  ار  اهناسنا  تاسـسوم و  شالت  حطـس  لماوع  نیمه  دوش و  لاـمعا  دارفا  اـی  هاـگنب  رظنزا 
رد رگید  ياهعوضوم  دودحم و  قطنم  ياهوگلا  و  ( 1977  ) فاشتکا ياهوگلا  (، 1969  ) یعنصت مولع  (، 1956  ) ناسنا ياهوگلا  هلمجزا 

نومیاـس و دـهد . حیـضوت  لـیخت  ساـسارب  هن  ینیب ، عـقاو  اـب  ار  ناـسنا  راـتفر  هـک  تـسا  هدیـشوک  ( 1982  ) يداـصتقا يرادا و  تاــیرظن 
رد دارفا  يریگ  میمـصت  هوحن  ات  دـندرک  رـشتنم  ینامزاس  راتفر  مان  هب  يا  هلجم  گروبزرتیپ  رد  نولم  یگنراک -  هاگـشنادرد  شناراکمه 

بتارم هلسلس  رد  يریگ  میمـصت  تیریدم و  ملع  هب  هک  یطرفم  هقالع  ر  ــ طاخ هب  يو  دنک . حیرـشت  ار  یتلود  تاسـسوم  اهنامزاس و  لخاد 
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یتلود تیریدـم  زا : دـنترابع  هنیمز  نیا  رد  وا  رگید  ياهباتک  درک ؛ فیلات  ار  يرادا  راتفر  باتک  ینعی  دوخ  رثا  نیرتمهم  تشاد  یناـمزاس 
يارب يراکدوخ  هویـش  و  ( 1960  ) تیریدم يریگ  میمـصت  دـیدج  ملع  (، 1958  ) چرام . یج . یج يراکمه  اب  اـهنامزاس  باـتک  (، 1950)

لاس رد  ار  دوخ  سناـسیل  وا  دـش . دـلوتم  اـکیرمآ  ياـتوس  هنیم  تلاـیارد  یکاولیم  رد  لاس 1916  رد  نومیاـس  (. 1965  ) تیریدـم دارفا و 
هاگـشناد رد  ار  دوخ  یتاـقیقحت  لغـش  نیتسخن  لاـس 1936-1938  زا  تفرگ . وگاکیـش  هاگـشناد  زا  لاـس 1943  رد  ار  يرتـکد  1936 و 

هتیمک تیوضع  یعاـمتجا ، مولع  رد  قیقحت  هسـسوم  هریدـم  تاـیه  تساـیر  نولم ، یگنراـک  هاگـشناد  يداتـسا  وا  درک . هبرجت  وگاـکیش 
مولع هتیمک  تسایر  و  ناسانـشناور ، ناـنادداصتقا و  نمجنا  زاـتمم  وضع  هدـحتم ، تـالایا  هجدوب  رتفد  يروهمج ، سیئر  یملع  نارواـشم 

هک يدایز  م  ــ هسرطاخ هب   FRANCO MODIGLIANI ینایلیدوم وکنارفینایلیدوم  وکنارف  . تسا هدوب  اراد  ار  یلم  مولع  داینب  يراتفر 
لاس 1985 رد  هتشاد  اهتکرش  یلام  عبانم  نیمات  دیدج  هیرظن  نینچمه  فرـصم و  رمع  هرود  هیـضرف  و  ( IS-LM  ) يزنیک ماظن  میظنت  رد 
؛« يراذگ هیامرـس  هیرظن  اهتکرـش و  یلام  عبانم  نیمات  هیامرـس ، هنیزه   « مان هب  رلیم  ینایلیدوم و  هلاقم  حرط  زا  لبق  . درک ذخا  ار  لبون  هزیاج 
ماو قیرطزا  یلام  نیمات  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  یلام  نارظنبحاص  بلغا  دـش  پاچ  اکیرمآ  يداصتقا  یـسررب  هلجم  رد  لاس 1958  رد  هک 
یم شیازفا  ماو  ذخا  ماگنه  هب  تکرش  شزراو  هدوب  نییاپ  ماو  هیامرـس  هنیزه  هجیتنرد  تسا  ماهـس  راشتنا  هلیـسو  هب  یلام  نیمات  زا  رتنازرا 

يالاب کسیر  تلع  هب  ار  يرتالاب  هدزاـب  ناگدـنهد . ماو  نارادماهـس و  دـشاب  داـیز  هزادـنا  زا  شیب  هسـسوم  یهدـب  هک  یناـمز  اـما  دـبای .
، یهدب داجیا  ای  ماهـس  راشتنا  ینعی  یلام  نیمات  دح  ود  نیب  نیاربانب ، تفای . دهاوخ  شیازفا  هیامرـس  هنیزه  درکدـنهاوخ و  هبلاطم  تکرش ،

یلام نیمات  عبانم  عون  شزرا و  هب  تکرـش  شزرا  ساسا ، نیارب  دراد . دوجو  هدـننک  لقادـح  هنیزه  اب  هنیهب  هیامرـس  یهدـب -  تبـسن  کی 
یلام نیمات  هیرظن  هئارا  اب  لبون ) هزیاـج  هدنرب 1990   ) رلیم شراکمه  ینایلیدوم و  . تسا فورعم  یتنـس  هیرظن  هب  هیرظن  نیا  دراد . یگتـسب 
رازاب شزرا  اهتایلامریثات ، زا  ادـج  لماک و  تباقر  طیارـش  تحت  هیرظن و  نیا  ساسارب  دـنتخاس . نوگرگد  ًـالماک  ار  یتنـس  هیرظن  نردـم ،

. تسا هدش  عیزوت  ماهس  دوس  ماهس و  دوس  تبسن  زا  لقتسم  زینو  هیامرس  هب  یهدب  تبسن  زا  لقتسم  نآ  هیامرـس  هنیزه  مه  تکرـش و  کی 
تکرش هیامرس  طسوتم  هنیزه  هیضرف 1 : : تسا راوتـسا  ریز  هیـضرف  هس  رب  تسا ) فورعم  ( M-M  ) هیرظن هب  هک   ) رلیم یناـیلیدوم و  هیرظن 

نیمه هب  دـیاب  ماهـس  هنیزه  تکرـش ، تباث ) تمیق  اب   ) ياهیهدـب شیازفا  اب  هیـضرف 2 : دریگ ؛ یمن  رارق  ماهـس  یهدب -  تبـسن  ریثات  تحت 
هیامرـس رگا  دریگ . یمن  رارق  ماهـس  دوس  میـسقت  تسایـس  ریثاـت  تحت  تکرـش  شزرا  هک  تسا  نآ  نیبـم  هیضرف 3 : ؛ دبای شیازفا  تبـسن 

کی رد  یلام  نیمات  درومرد  میمـصت  تروص  نیا  رد  دـنک  داجیادوخ  يارب  یلاـم  مرها  دـناوتب  نداد  ماو  اـی  نتفرگ  ماو  قیرط  زا  يراذـگ 
، یلام نیمات  عبانم  هنیمز  رد  يدایز  ياهـشهوژپ  ياـه 50 و 60  ههد  رد  رظنبحاـص  ود  نیا  دراذـگب . رثا  نآ  شزرا  رب  دـناوت  یمن  تکرش 

لاس رد  ار  دوخ  سناسیل  دـش . دـلوتم  ایلاتیا  مر  رهـش  رد  لاس 1918  رد  ینایلیدوم  . دـنا هداد  ماجنا  یتایلام  ییوج  هفرـص  هیامرـس و  هنیزه 
یلاع هسردـم  زا  ار  دوخ  يرتکد  لاس 1944  رد  درک و  ترجاهم  اکیرمآ  هب  یناهج  گـنج  عورـش  اـب  یلو  تفرگ  مر  هاگـشناد  زا   1939

رد دمآرد . زیون  یلیا  هاگـشناد  یملع  تایه  تیوضع  هب  داصتقا  داتـسا  ناونع  اب  لاس 1949  رد  وا  تفرگ . كرویوین  یعامتجا  تاـقیقحت 
هب لاـس 1962  رد  تسویپ . ( MIT  ) تسوچاـسام يژولونکت  يوتیتسنا  هب  لاـس  نیمه  رد  تفر و  نرتـسو  ثرون  هاگـشناد  هب  لاس 1962 

هدیزگرب یلام  داصتقا  نمجنا  تسایر  هب  لاس 1981  رد  اکیرمآ و  نانادداصتقا  تسایر  هب  لاس 1976  رد  یجنسداصتقا و  نمجنا  تسایر 
هدحتم تالایا  داصتقا  يارب  یمیظع  يرتویپماک  لدم  ودنآ ، تربلآ  يراکمه  اب  شا و  يدربراک  یلمع -  ياهراک  هلـسلس  رد  ناشیا  دـش .
يراذگ هیامرـس  یلام و  ناصـصختم  زارفن  هس  هب  لاس 1990  لبون  هزیاجستیووکرام  يره  . دش روهـشم  ( MPS  ) لدـم هب  هک  درک  میظنت 

ببـس هب  هک  تـسا  ینادداـصتقا  ( HARRY MARKOWITZ  ) ستیووکراـم يره  تفاـی . صاـصتخا  رلیم  پراـش و  ستیووکراـم ،
یمک تروص  هب  ار  هیرظن  نیا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  ستیووکرام  . دراد ترهـش  يوفترپ  هیرظن  اهتکرـش و  هیلام  درومرد  دوخ  تاـقیقحت 

قاروا يوفترپ  لک  کسیر )  ) رطخ لامتحا  هب  ار  دوخ  هجوت  راداهب ، قاروا  کت  کت  رطخ  درومرد  یتنـس  تاعلاطم  فـالخرب  دروآرد و 
، هدزاب رطخ و  هطبار  لح  يارب  يو  . دنک یبایزرا  راداهب  قاروا  يوفترپ  هدزاب  بلاق  رد  ار  رطخ  نیا  دشوک  یم  دـنک و  یم  فوطعم  راداهب 
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لا رد سـ ه  ــ وا ک رثا  نیتسخن  دنک . یم  عورـش  سنایراو  نیگنایم -  لیلحت  اب  ار  لکـشم  ددرگ و  یم  يرامآ  يرادقم و  ياهراکهار  لابند 
؛ ناونع تحت  یباتک  تروص  هب  دش و  رتلماک  لاس 1959  رد  هک  ییاراد « هعومجم  شنیزگ   « ناونع تحت  تسا  يا  هلاقم  دش  رشتنم   1952

يراذـگ هیامرـس  باختنا  هک  دـندوبدقتعم  ًار  ــ ثکا ستیووکراـم  رظن  زا  لـبق  تفاـی . راـشتنا  رثوم ؛ ندرک  عونتم  ییاراد ، هعومجم  شنیزگ 
لمع يا  هنوگ  هب  ناراذگ  هیا  ـ مر ــ ه س ــ دوب ک نآ  ستیووکرام  راک  یلـصا  قطنم  تسا . هتـسباو  اهیئاراد  کت  کت  هدزاب  تمیق و  هب  هنیهب 

هک تسا  نآ  يراذگ  هیامرـس  هنیزگ  نیرتهب  دننک . یم  زیهرپ  رتشیب  رطخ  لوبق  زا  راظتنادروم  هدزاب  رد  لوقعم  شیازفا  يارب  هک  دـننک  یم 
فارحنا نیا  زا  هتـشذگ  دـشاب . هتـشاد  نییاپ  رایعم  فارحنا  ناسکی ، صخـشم و  هدزاب  ای  هدزاب و  نیرتشیب  يواسم  رایعم  فارحنا  کـی  اـب 

هب ًالوا  رایعم  فارحنا  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنهد  یم  ار  يراذـگ  هیامرـس  يوفتر  رایعم پـ فارحنا  کی  لیکـشت  اهییاراد  کت  کـت  راـیعم 
درک حرطم  يو  هک  يراذگ  هیامرـس  عونت  دراد . یگتـسب  کیر  را هـ ــ یعم فارحنا  هب  امود  اهیئاراد ، کت  کت  رد  يراذـگ  هیامرـس  نازیم 

ار يوفترپ  لک  هدزاب  خرن  عونتم  ياهییاراد  هدزاب  خرن  ناسون  تسا . دـیراذگن ؛ دبـس  کـی  رد  ار  اـهغرم  مخت  همه  لاـثم ؛ یلمع  درکراـک 
راداهب قاروا  تمیق  دوس و  تسا . ییاراد  هعومجم  زا  رتشیب  ییاراد  کی  کسیر  هدزاب و  شیازفا  ای  شهاـک  دـهد  یم  رارق  عاعـشلا  تحت 

عونتم ددرگ  یم  رگیدمه  هباشم  نآ  تاناسون  رادقم  تکرح و  ریـسم  نامز ، اریز  دشاب  هتـشاد  تبثم  سنایراووک  رگیدکی  اب  دـیابن  عونتم 
یکی هدزاب  یتقو  درادن  یهباشم  ناسون  هک  دشاب  راداهب  قاروا  زا  یبیکرت  يراذگ  هیامرـس  يوفترپ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ینعم  ینامز  يزاس 
کی ناسون  لامتحا  زا  رتمک  بتارم  هب  يوفترپ  راظتنادروم  هدزاب  خرن  ناسون  بیترت  نیدـب  ات  دور  یم  الاب  يرگید  هدزاـب  دـیآ  یم  نییاـپ 

. دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  راظتنادروم  هدزاب  نیرتالاب  صخشم  رطخ  حطـس  کی  اب  هک  تسا  هنیهب  ییوفترپ  نیاربانب ، دشاب . راداهب  قاروا  کی 
، راـیعم فارحنا  ییاراد ، هعوـمجم  راـظتنادروم  هدزاـب   ) مراـهچ هـجرد  عوـن  زا  يزیر  هماـنرب  هلئـسم  کـی  ستیووکراـم  يداهنـشیپ  لدـم 

لباق هدیچیپ  ًاتبـسن  يرتویپماک  یـضایر و  ياهلدم  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  راذـگ ) هیامرـس  يا  هجدوب  تیدودـحم  اهییاراد و  سنایراووک 
هیلام نمجنا  تسایر  هب  لاس 1982  رد  وا  دش . دلوتم  اکیرمآ  زیون  یلیا  تلایارد  وگاکیـش  رهـشرد  لاس 1927  رد  ستیووکرام  . تسارجا

پراشپراش مایلیو  . تسا يرتویپماک  يزیر  همانرب  رد  تسدربز  یـصصختم  كرویوین و  هاگـشناد  داتـسا  رـضاح  لاحرد  دیـسر و  اـکیرمآ 
. تسا هدرک  افیا  هتـسجرب  شقن  یلام  ياهرازاب  هب  ستیووکرام  لدـم  نداد  میمعت  رد  لبون 1990 ) هدنرب  ( ) WILLIAM SHARPE)

لصاح تسا . ( 1964 » ) هرطاـخم طیارـشرد  رازاـب  لداـعت  هیرظن  يا ، هیامرـس  ياـهییاراد  تمیق   « ناونع تحت  هنیمز  نیا  رد  وا  هدـنزرا  رثا 
ار رازاب  کسیر  هک  دوب  دقتعم  پراش  تسا . اتب  بیرـض  و  ( CAPM  ) يا هیامرس  ياهییاراد  يراذگ  تمیق  لدم  حرط  پراش ، ياهـشالت 

کــسیر هـب  کـسیر  نـیا  تـسا . دوـجوم  راداـهب  قاروا  عاوـنا  هـمهردرطخ  نـیا  اریز  داد  شهاـک  اـهییاراد  يزاـس  عوـنتم  اـب  ناوـت  یمن 
هدزاب ییاراد و  يور  هدزاب  نایم  سنایراووک  هدنهد  ناشن  هک  دوش  یم  هدیجنس  اتب  بیرض  قیرطزا  تسا و  فورعم  رازاب )  ) کیتامتـسیس
رازاـب ماهـس  تمیق  شیازفا  اـب  ییاراد  کـی  ماهـس  تمیق  شیازفا  نازیم  دـشاب  کـی  ربارب  اـتب  تقو  ره  تسا . رازاـب  ییاراد  بـیکرت  يور 

تیعضو ماهس و  صاخ  ياهیگژیو  هب  هک  دراد  دوجو  زین  کیتامتسیسریغ  رطخ  کیتامتسیس )  ) رازاب رطخ  زا  ریغ  دراد . لماک  یگتـسبمه 
زین رفـص  زرم  هب  ناوت  یم  هکلب  هدوب  ریذـپ  شهاک  راداـهب ، قاروا  یـشخب  عونت  قیرطزا  اـهنت  هن  تسا و  هتـسباو  تکرـش  يراـجت  یلاـم و 

يراذگ هیامرس  ره  تسا . پراش  يرظن  ياه  هیاپ  نیرت  یـساسا  زا  کیتامتـسیسریغ  کیتامتـسیس و  کسیر  ود  هب  کسیر  هیزجت  دناسر .
لدم دریگ . رارق  دیآ  یم  تسد  هب  کسیر  هدزاب و  یقالت  زا  هک  ( CML  ) هیامرس رازاب  طخ  يور  دیاب  دنیزگرب  اراک  يوفترپ  دهاوخب  هک 

نآ دربراک  هک  تسا  هدوب  هیامرس  ياهرازاب  رد  ریخا و  ياه  ههد  رد  تاقیقحت  یلصا  نوتـس  پراش  يا  هیامرـس  ياهییاراد  يراذگ  تمیق 
نیا زا  سابتقا  هب  تسا . رگید  يدربراک  دراوم  ماهس و  يراذگ  شزرا  هیامرس ، هنیزه  هبساحم  کسیر ، نیمخت  هنیهب ، يوفترپ  لیکـشت  رد 
لماع ياج  هب  نآ  رد  هک  تخاـس  حرطم  ار  ( APT  ) ژارتیبرآ يراذگ  تمیق  يروئت  لدـم  لاس 1977  رد  ( ROSS  ) سار هک  دوب  هیرظن 

( دشر خرن  زرا ، خرن  مروت ،  ) راذگریثات فلتخم  لماوع  اتب ،
ریبدت عبنم : *

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادا داسف  يرادا و  فلخت  توافت 

جارس زانهش 
 
 

رد . دنتوافتم موهفم  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دنرب  یم  راک  هب  رگیدکی  ياج  هب  دـنناد و  یم  یکی  مه  اب  ار  يرادا  داسف  يرادا و  فلخت  یخرب 
داسف ددرگ ● . یم  رکذ  رگیدگی  اب  اه  نآ  توافت  کی  ره  زورب  للع  نآ و  عاونا  يرادا و  داسف  يرادا و  فلخت  فیرعت  نمـض  هلاقم  نیا 
شخب رثا  بولطم و  ییاراک  زا  ار  نآ  دـیآ و  یم  دوجوب  نانکراک  رمتـسم  ررکم و  تافلخت  رثکا  هک  يرادا  ماـظن  رد  تسا  یتلاـح  : يرادا
لولعم يرادا  داسف  تلع و  يرادا  تافلخت  عقاو  رد  دـنوشیم و  يرادا  داـسف  ثعاـب  يرادا  تاـفلخت  نیارباـنب  دراد ،  یم  زاـب  راـظتنا  دروم 

رارمتـسا ندوب ،  ررکم  اهنآ  نیرتمهم  هک  دـشاب  هتـشاد  یـصاخ  ياه  یگژیو  دـیاب  هکلب  دوشیمن  يرادا  داسف  ثعاـب  یفلخت  ره  هتبلا  . تسا
هدر اب  یتیریدـم ،  فلتخم  حوطـس  رد  يرادا  داسف  . تسا ینامزاس  فلتخم  حوطـس  رد  نتـشاد  دایز  اتبـسن " ریثات  ندوب و  هنیداهن   ، نتـشاد
هدر یگنهامه  کمک و  هب  زاین  یلاع  ناریدـم  نامزاس و  يـالاب  ياـه  هدر  رد  يرادا  داـیف  اریز  دراد  يوق  هطبار  نادـنمراک  فلتخم  ياـه 
روط هب  : يرادا تافلخت  موهفم  دـهد ●. یم  شرتسگ  ار  يرادا  دایف  ندوب  هنیِداهن  یگژیو  رما  نیا  هک  يرادا  ماظن  یتاـیلمع  یناـیم و  ياـه 

.● دنیوگ يرادا  فلخت  ار  یلغـش  تیعقوم  زا  عورـشم  ان  هدافتـسا  فیاظو و  ماجنا  ینوناق  حیحـص و  ياه  هویـش  زا  فارحنا  عون  ره  یلک 
 ، هعماج یمومع  گنهرف  تسا .  یتدـیقع  یگنهرف و  اه ي  هشیر  لماع  نیرتمهم   : یعامتجاو یگنهرف  ياه  هشیر  يرادا ▪: تافلخت  لـلع 

يءارگ درف  یئارگ ،  يدام  دنراد . هنیمز  نیا  رد  يروحم  شقن  مدرم  ياهرواب  دـیاقع و  عامتجاو و  دارفا  رب  مکاح  ياهراجنه  اه و  شزرا 
 ، يداصتقا یتابث  یب   : يداصتقا ياه  هشیر  تسا ▪. نانآ  هلمج  زا  ترخآ  هب و  ناـمیا  رد  فعـض  همه  زا  رتمهم  یئارگ .  فرـصم  هیحور  ، 
زا هعماج  رد  اهدـمآ  رد  هنالداعدان  عیزوت  مدرم و  دـیرخ  تردـق  شهاک  اه و  دـمآرد  شهاک  يداـصتقا ،  دوکر  هتخیـسگ ،  راـسفا  مروت 

ياه هاگتـسد  رب  نآ و  رب  هیرجم  هوق  ذوفن  هیئاـضق ،  هوق  لـماک  لالقتـسا  مدـع  : یـسایس لـماوع  تسا ▪. يداـصتقا  لـماوع  نیرتمهم  هلمج 
هیـصوت يرالاس ، اغوغ  يزاس و  وج  ناریدـم ،  يرادا  داسف  امزاس ن ،  جراخ  لخاد و  رد  ذوفن  يذ  ياه  هورگ  راشف  یـسرزاب ،  یتراظن و 
لیهست یسایس  لماوع  هلمج  زا  نوناق ،  ربارب  رد  دوخ  قوقح  زا  مدرم  یهاگآ  هرخالاب  تازاجم و  زا  فلختم  ناریدم  ندنام  ناما  رد  يارب 

اه و هم  انـشخب  ددـعت  ترارقم و  نیناوق ،  یگیچیپ  دـمآراک ،  ریغ  يرادا  تالیکـشت   : ياردا لماوع  تسا ▪. يرادا  تاـفلخت  ياـه  هدـننک 
ییاسر ان  دارفا ،  ياقترا  مادختسا و  یه  هنیمز  رد  تاضیعبت  دوجو  يرالاس و  هتـسیاش  نادقف   ، رثوم ریغ  ناریدم  يرادا ،  ياهلمعلاروتـسد 
روکذم للع  . دتنـسه رما  نیا  رد  هدـننک  لیهـست  لماوع  هلمج  زا  رگید  ددـعتم  لموع  یبایـشزرا و  تراظن و  ماظن  هبنت و  قیئـشت و  ماظن  رد 

دنام دهاوخن  هدیشوپ  سک  چیه  رب  اهنآ  یفنم  جیاتن  هک  ددرگیم . يرادا  داسف  نآ  یپ  رد  يرادا و  تافلخت  بجوم  نآ  زا  یشان  ضراوعو 
رد نآ  زا  يوریپ  هب  نامزاس و  رد  یگدنام  بقعو  هعـسوت  مدع  هجیتن  رد  ییاراک و  مدع  یـشخب و  رثا  نادـقف  داجیا  رد  یگرزب  لماع  هک 

تاطابظن تیاعر  مدع  ( 2 سالتخا ( 1: ددرگ لیذ  دراون  لماش  دـناوتیم  هک  یلام  فلخت  فلایرادا ) تافلخت  عاونا  . دـیدرگ دـهاوخ  هعماج 
جورخ دورو و  رد  ریخات  (2 يرادا فظوم  تعاس  رد  تمدخ  كرت  ( 1 يرادا فلخت  ب )  ... تالماعم و ماجنا  رد  ینابت  (3 یلام يداصتقا و 

هار نیرتهبیرادا  تافلخت  زا  يریگشیپ  یمـسر ● یتلود  دانـسا  اه و  هدنورپ  ندرک  مگ  ( 4 عوجر بابرا  رد  یتیاضر  ان  داـجیا  ( 3 زاجم ریغ 
دعب رد  : دـننام تسا  نآ  هدـننک  هدـننک  لیهـست  لـماوع  اـه و  هشیر  ندرب  نیب  زا  يرادا  داـسف  نآ  عبت  هب  يرادا و  تاـفلخت  زا  يریگ  شیپ 
ياه هزیگنا  شرتسگ  نالوئـسم ،  ناریدـم و  نادـنمراک ،  هژیوب  مدرم  ياه  شرگن  اـهرواب ،  تاـضورفم ،  رد  لوحت  یگنهرف  یعاـمتجا و 

شرتسگو طـسبزین  يداـصتقا  دـعب  رد  . دنـشاب رمث  رمثم  تاـفلخت  نیا  زا  يریگـشیپ  رد  دـناوتیم  یلم  مزع  کـیو  تعاـنق  هیحور  ییادـخ ، 
مدرم دیرخ  تردق  شیازفا  هنیزه ، دمآرد و  نتخاس  بسانتم  ناتـسدگنت ، نادنمتورث و  نیب  هلـصاف  شهاک  هعماج ،  رد  يداصتقا  تلادـع 
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ریاس هیئاـضق و  هوق  لالقتـسا  هب  ناوتیم  زین  یـسایس  دـعب  رد  . دور یم  رامـش  هب  يداـصتقا  دـعب  رد  يریگ  شیپ  ياـهار  زا  مروت  شهاـک  ،و 
مک نوناق ،  ربارب  رد  دوخ  قوقح  زا  مدرم  ندرک  هاـگآ  فلختم ،  ناریدـم  ناـنکراک و  لـماک  تازاـجم  درک  هراـشا  یتراـظن  ياهاگتـسد 
اراک ان  یتنس ، یسارکروب  رد  لوحت  هب  يرادا  دعب  ردو  . دنتسه یسایس  ياه  هبنج  زا  يریگـشیپ  ياههار  زا  يرادا  رد  تسایـس  ذوفن  ندرک 

شنیزگ و رد  يرالاس  هتـسیاش  ماظن  داجیا  هلوحم ،  فیاظو  فادـها و  اـب  نآ  نتخاـس  بساـنتم  تالیکـشت ،  راـتخاس و  رییغت  رثوم ، ریغو 
هب یهاگآ  شیازفا  ، نانکراک تکراشم  هب  لمع  يدازآ  يراداریگ ،  اپو  تسد  ترارقم  ندرک  مک  دزمتسد و  ماظن  حالـصا  دارفا .  ياقترا 
رد یـساسا  لوحت  یـسرزاب و  یتراـظن و  اـهنامزاس ي  ییارجا و  ياـه  هاگتـسد  رد  هژیوـب  ناـنکراک  اـب  یگنهاـمه  ناریدـمو و  نالوئـسم 

شقن هب  هجوت  اب  هجیتن  رد  .و  یعامتجا یگنهرف و  دعب  رد  صوصخ  هب  یلبق ،  داعبا  ریاس  هب  هجوت  اباه  نآ  یتنس  ياه  شرگن  تاضورفم و 
نآ هک  تسا  يرادا  داسف  هجیتن  یشخب  رثا  ییاراک و  دوبن  هک  دش  صخـشم  نآ ،  فلتخم  داعبا  رد  هعـسوت  ققحت  رد  يرادا  ماظن  تمالس 

لماوع هب  هک  يدـنیارف  تسین و  هداـس  يرما  نآ  فلتخم  ياـه  هشیر  لـماوع و  هب  هجوت  اـب  هک  دـشاب  یم  يرادا  تاـفلخت  لولعم  دوخ  زین 
يدوس اه  هضراع  اب  هلباقم  درب و  نیبزا  ار  یلصا  لماوع  اه و  هشیر  دیاب  يرادا  تافلخت  زا  يریگـشیپ  يارب  ددرگ . یم  رب  یئانب  ریز  ددعتم 

کی تسا و  روشک  يرادا  ماظن  تسایـس و  داـصتقا ،  کـنهرف ،  اـه ،  شرگن  تاـضرفم ،  رد  یـساسا  تـالوحن  دـنمزاین  رما  نیا  درادـن . 
. دنکیم بلط  ار  مدرم  تلود و  نیب  یگنهامه  يراکمه و 

http://www.articles.ir/article491.aspx عبنم :

نامزاس رد  یسایس  راتفر  تیریدم 

یمیرک اضر  یلع 
 

هدیکچ
رارق ینامزاس  راتفر  هزوح  رد  نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  هجوت  دروم  هک  هچنآ  اما  دوش  یم  تشادرب  یفلتخم  ریباعت  نامزاس ، رد  تسایـس  زا 
دیفم نامزاس  دوخ  ای  نامزاس  کی  ياضعا  يارب  دـناوت  یم  هکلب  تسین  یفنم  یتاذ  يا  هنوگ  هب  اهنت  هن  یـسایس  راتفر  هک  تسا  نیا  دراد ،
ياه کیتکات  یـسایس و  ياه  تراهم  یـسایس ، راتفر  تیهام  نامزاس ، رد  یـسایس  راـتفر  عوقو  ياـه  هنیمز  شیپ  هلاـقم  نیا  رد  دـشاب . زین 

زا ناوت  یمن  نامزاس  رد  ار  یـسایس  راتفر  هک  تسا  نآ  یتیریدم  سرد  نیرتمهم  دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  نامزاس  رد  یـسایس  راتفر 
. دریگ رارق  هدنزاس  یقطنم و  يا  هدودحم  رد  ات  درک  تیریدم  لرتنک و  دیاب  ناوت و  یم  یلو  درب  نیب 

همدقم یسایس 1 - ياه  کیتکات  یسایس ؛  ياه  تراهم  یسایس ؛  تیفرظ  تسایس ؛  تردق ؛  هژاودیلک : 
يارب تردق ، زا  هدافتـسا  ناونع  هب  ار  ینامزاس  تسایـس  اه  هاگدـید  زا  یخرب  دراد . دوجو  نامزاس  رد  تسایـس  زا  يدایز  رایـسب  فیراعت 

بولطم دنمتردق  صخش  کی  يارب  تیعضو  کی  ياهدرواهر  هک  نآ  زا  ندرک  لصاح  نانیمطا  ای  يریگ و  میمـصت  ياهدنیارف  رد  ذوفن 
تیعقوم و کی  يور  رب  لرتنک  هب  یبایتسد  يارب  فالتئا  تخاس  دنیارف  ناونع  هب  نامزاس  رد  تسایس  نینچمه  دننک . یم  ریبعت  دنشاب ، یم 

(. KACMAR & FERRIS, 1993  ) تسا هدش  فیرعت  فالتئا  يارب  تبثم  درواهر  کی  نیمضت 
كرد ار  تیعقاو  نیا  دـنناوت  یمن  دـنوشب  یـسایس  ياهراتفر  هجوتم  دـنناوتن  هک  نانآ  تسا . یگدـنز  تیعقاو  کی  تسایـس  اـهنامزاس  رد 

نیا اب  اهنامزاس  نورد  رد  دوجوم  یمـسر  ياههورگ  اهنامزاس و  همه  تشاد  ناـکما  رگا  تسا . یـسایس  متـسیس  کـی  ناـمزاس  هک  دـننک 
، نانیمطا دامتعا و  دروم  یـصخش ، رظن  نودب  ضرغ ، یب  گنهامه ، نابیتشپ ، یماح و  دش : یم  ناتـسلگ  ایند  دـنوش  فیرعت  تایـصوصخ 

. يراکمه نواعت و  حور  ياراد  هاوخریخ و  هدنهد ، يرای 
ياهفده نیمات  تهج  رد  هشیمه  نامزاس  ياضعا  نانکراک و  هک  میوش  دعاقتم  ات  دنک  تیاده  ار  ام  دـناوت  یم  یـسایسریغ  هاگدـید  کی 
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یم هک  ار  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  ات  دش  دهاوخ  بجوم  یـسایس  هاگدید  کی  سکعرب  دننک . یم  راتفر  هنوگنادب  دنرادیمرب و  ماگ  نامزاس 
نانکراک و ارچ  الثم  درک  لالدتـسا  ناوت  یم  ساسا  نیمه  رب  میرادـنپب . نامزاس  رد  قطنم  نودـب  لوقعمان و  راـتفر  یعون  تروص  هب  مینیب 

یم دودحم  ار  دوخ  یهدزاب  دیلوت و  نازیم  دـنیامن ، ناهنپ  ار  اهنآ  ات  دنـشوک  یم  دـنرادیم و  هگن  دوخ  دزن  ار  تاعالطا  اهنامزاس ، ياضعا 
تسد اهرکلمع  هب  طوبرم  ماقرا  رامآ و  رد  دننک ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياهتسکش  دنیامن ، یم  يدایز  تاغیلبت  دوخ  ياهتیقفوم  هرابرد  دننک ،
ناشن یلاع  رایـسب  ار  نامزاس  ییآراک  یـشخبرثا و  دنناوتب  ات  دننزیم  یهباشم  ياهراک  هب  تسد  دنهدب و  دوخ  هب  يرتهب  ههجو  ات  دنرب  یم 

هک یخرب  هاگدید  زا  هتخادرپ و  نامزاس  رد  یـسایس  راتفر  تیریدم  هب  یملع   ياهلالدتـسا  هئارا  اب  ات  دوش  یم  شالت  هلاقم  نیا  رد  دـنهد .
ییاراک و شیازفا  تارایتخا ، يراذگاو  تیلوئـسم ، نییعت  هب  ار  دـنا  هدـیمان  ینکفا و ...  هقرفت  يرگ ، هلیح  ندز ، لوگ  ینعم  هب  ار  تسایس 

روطب یـسایس  راتفر  رگا  دراد . رارق  هدـننیب  مشچ  رد  ییاـبیز  لـثم  مه  تسایـس  عقاو  رد  دومن . فیرعت  تسا  قفوم  تیریدـم  ناـمه  هک  ... 
يریگ هجیتن  تمـسق  کی  ياراد  هلاقم  نیا  دروایب . ناغمرا  هب  دارفا  نامزاس و  يارب  ار  یـشزرااب  تارمث  دناوت  یم  دوش  تیریدـم  حـیحص 

. تسا هدومن  ناونع  یسایس  راتفر  تیریدم  يارب  ار  ییاهدربهار  هک  تسا 
تردق فیرعت  - 2

دهد ماجنا  ار  يراک  ات  دراد  یم  او  ار  هک ب  يا  هنوگ  هب  دراذگ  رثا  راتفر ب  رب  ات  دراد  فلا  هک  يا  هوقلاب  ناوت  زا  تسا  ترابع  تردـق  
: لماش تردق  زا  یفیرعت  نینچ  درک .) یمن  نینچ  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  )

ای راـیتخا  یعون  دوخ  راـتفر  رد  هک   ضرف  نیا  دوجو  تسا و  یگتـسباو  یعون  دوـش ، لـعفلاب  دـیابن  اـمازلا  هک  ددرگ  یم  يا  هوقلاـب  ناوـت 
، دوشن هدافتـسا  نآ  زا  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تردـق  دراد  ناـکما  مینک . نشور  ار  هتکن  هس  نیا  اـت  میـشوک  یم  اـم  . دراد لـمع  يدازآ 

نیا تردق  هبنج  نیرتمهم  دیاش  دنکن . لامعا  ار  نآ  یلو  دشاب  هتـشاد  تردق  دـناوت  یم  رفن  کی  تسا . هوقلاب  ناوت  کی  تردـق  نیاربانب 
زا تسا . رادروخرب  يرتشیب  تردق  زا  فلا  هطبار ) نیا  رد   ) دشاب هتـسباو  فلا  هب  رتشیب  ردـق ب  ره  تسا . هتـسباو  عبات  کی  نآ  هک  دـشاب 
هک يزیچ  ندرک  لرتنک  رما  رد  فلا  تردق  نازیم  رب  يو  تشادنپ  ینعی  دراد ، یگتـسب  مه  ياهتـشادنپ ب  هب  یگتـسباو  نیا  رگید ، يوس 
وا ینونک  داتـسا  دنارذگب و  یـصاخ  دحاو  ای  سرد  دیاب  یهاگـشناد  كردم  کی  نتفرگ  يارب  ییوجـشناد  رگا  تسا . تساوخ ب  دروم 

يدایز نادنچ  هار  روبزم  يوجـشناد  دراد . تردق  وجـشناد   نیا  رب  يو  دـهد ، یم  ار  روبزم  سرد  هدکـشناد  نآ  رد  هک  دـشاب  یـسک  اهنت 
وجشناد کی  تالیـصحت  هنیزه  رگا  هویـش ، نیمه  هب  دهد . یم  يدایز  تیمها  روبزم  سرد  ندینارذگ  هرمن و  نتفرگ  هب  ور  نیا  زا  درادن .

یلام تیامح  وا  زا  اریز  دننک ، لامعا  وا  رب  يدایز  رایـسب  تردق  دنناوت  یم  شردام  ردپ و  تروص  نآ  رد  دشاب ، وا  ردام  ای  ردپ  هدـهع  رب 
، دوش یم  دـمآرد  یعون  ياراد  نوچ  لغـش ، نتفرگ  تالیـصحت و  نایاپ  زا  سب  یلو  تسا . هتـسباو  اهنآ  هب  يو  یلاـم  رظن  زا  دـننک و  یم 

وـضع دنچ  ای  کی  يا  هداوناخ  زا  دـنمتورث  وضع  کی   هک  دوش  یم  هدینـش  اهراب  دـبای . یم  شهاک  يدایز  نازیم  هب  ردام  ردـب و  تردـق 
 (. ،1374،ص664 زنیبار یپ   ) دنک یم  تردق  لامعا  هب  دیدهت  ینعی  دنک ؛ یم  ثرا  زا  ندرک  مورحم  هب  دیدهت  ار  دوخ  هداوناخ 

تسایس تردق و   هژاو  فیرعت  - 3
دربراک ینعی  تسایـس   رظن . دروم  ياه  هجیتن  هب  ندیـسر  يارب  هوقلاب  ای  دوجوم  يورین  دـنا : هدرک  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  تردـق  هژاو 

ود تسایـس  هژاو  زا  ات  هدش  ثعاب  ذوفن  تردـق و  لامعا  هجیتن . هب  ندیـسر  يارب  يریگ  میمـصت  دـنیآرف  رب  ذوفن  لامعا  روظنم  هب  تردـق 
: دوش هئارا  فیرعت 

. يریگ میمصت  یعیبط   دنیآرف  دوخ و  عفن  هب  راتفر 
دییاـت رظندروم و  هک  تسین  يزیچ  نیا  دوـش و  یم  نیماـت  صخـش  عفاـنم  هک  دوـش  یم  دـیکات  تسایـس  عوـن  نآ  رب  فـیرعت  نیتـسخن  رد 

ار يراتفر  نینچ  هک  یـسک  فده  ای  دصقم  گنرین و  بیرف و  ینعی  تسایـس  مینک  یم  هاگن  هژاو  هب  هاگدـید  نیا  زا  نوچ  دـشاب . نامزاس 
دارفا دننک . یم  هاگن  تسایـس  هژاو  هب  هاگدـید  نیا  زا  یماع  مدرم  امومع  تسا . شدوخ  یـصخش  ياه  هتـساوخ  نیمات  دریگ  یم  شیپ  رد 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


دییات ار  یـسایس  راتفر  شهوژپ  دروم  ناریدم  هک  دـشاب  تلع  نیمه  هب  دـیاش  دنتـسه و  یهاگدـید  نینچ  ياراد  یماع  صـصخت و  نودـب 
هژاو بسانم  ای  تسرد  دربراک  یلو  تسناد  یفنم ) هاگدید  کی  زا   ) یـصخش عفانم  نیمات  ینعم  هب  ار  تسایـس  ناوت  یم  هچ  رگا  دندرکن .

. دنک نیمات  ار  نامزاس  ياهفده  دناوتب  هک  تسناد  یسایس  راتفر  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا 
يذ ياههورگ  نیب  فالتخا  داضت و  ضراعت ، هلیـسو  نادب  هک  تسا  نامزاس  رد  یعیبط  دنیآرف  کی  تسایـس  هک  تسا  نیا  مود  هاگدـید 

دارفا و فالتخا  داضت و  ضراعت ، هلاسم  لح  يارب  هک  ندز  هناـچ  هرکاذـم و  وگتفگ ، ینعی  تسایـس  دـننک . یم  لـح  ار  ناـمزاس  رد  ذوفن 
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اه  هورگ 

مادقا تسایس  تسا . يریگ  میمصت  یعیبط  دنیآرف  کی  نآ  ینعی  دریگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  مود  هاگدید  زا  تسایس  نامزاس ، يروئت  رد 
تسا و یثنخ  هدیدپ  کی  تسایـس  دوش . یم  تردق  لامعا  نانیمطا  مدع  هدیدپ  داضت و  هلاسم  لح  يارب  هلیـسو  نادب  هک  تسا  یتیلاعف  ای 

ینامزاس تسایـس  تسا : رارق  نیدـب  هدـش  ینامزاس  ياهتـسایس  زا  یمـسر  تروص  هب  هک  یفیرعت  تسین . روآ  ناـیز  ناـمزاس  يارب  اـمازلا 
. دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  عبانم  ریاس  ای  تردـق  نداد  رارق  هدافتـسا  دروم  ای  تیوقت  بسک ، تهج  رد  هک  دوش  یم  ییاـهتیلاعف  لـماش 

هجیتن ای  فده  هب  ینامزاس ) تسایـس   ) هلیـسو نادب  دناوت  یم  دوش ، ور  هب  ور  اضعا  رظن  فالتخا  نانیمطا و  مدـع  هدـیدپ  اب  نامزاس  یتقو 
. دسرب رظن  دروم 

هچ  ) اهراک نداد  ماجنا  يارب  تردق  زا  هدافتسا  ینعی  تسایس  دشاب . یفنم  ای  تبثم  تردق  کی  لامعا  تروص  هب  دناوت  یم  یـسایس  راتفر 
هب لئاسم و  نیا  لح  يارب  یقیرط  ای  هار  تسایـس  دنریذپان و  بانتجا  یعیبط و  رما  ود  ضراعت  نانیمطا و  مدع  هدیدپ  ود  دب .) هچ  بوخ و 

دوش یم  بجوم  هک  تسا  یمـسر  ریغ  ياه  ثحب  لماش  تسایـس  تسا . قفاوت  لوصح  ماجنا  رـس  فلاخم و  ياهرظن  ندرک  کـیدزن  مه 
، تفد  ) دش یمن  لح  لئاسم  نآ  دندیسر و  یم  تسب  نب  هب  نانآ  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  دوش  هتفرگ  یتامیمصت  دنـسرب و  قفاوت  هب  نیفرط 

(. 1377،ص793
تسایس تردق و  هطبار  - 4

زا دـنناوتب  ات  دنتـسه  تردـق  عبنم  کی  یپ  رد  هراومه  مدرم  دـنوش . یم  تردـق  بحاص  دـنهد  لیکـشت  هورگ  دـنیآ و  مه  درگ  دارفا  رگا 
دوخ تردـق  هب  نامزاس  ياضعا  هک  ینامز  دـنبای . اقترا  رتالاب  تاماقم  هب  دنـسرب و  ییاهـشاداپ  ایازم و  هب  دـنیامن ، ذوفن  لامعا  نآ  يارجم 

ياههاگیاپ زا  دنناوت  یم  دنرادروخرب  یبوخ  یسایس  ياهتراهم  زا  هک  نانآ  دنا . هدش  رادمتسایس  هک  دوش  یم  هتفگ  دنناشوپب ، لمع  هماج 
. دننک هدافتسا  رثوم  يا  هویش  هب  دوخ  تردق 

« یسایس راتفر   » فیرعت - 5
رد تردـق ، يدربراک  دراوم  روحم  لوح  اـهفیرعت  نیا  ـالوصا  یلو  دـنرادن . يدوبمک  رـسک و  چـیه  فیرعت ، رظن  زا  یناـمزاس  ياهتـسایس 

شزیمآ نامزاس  ياضعا  اب  دنتـسه و  دوخ  تمدـخ  رد  هک  ییاـضعا  راـتفر  اـی   ) ناـمزاس رد  يریگ  میمـصت  دـنیآرف  رب  يراذـگ  رثا  تهج 
زا هتسد  نآ  مینک : یم  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  نامزاس  رد  یـسایس  راتفر  میراد  ام  هک  یفده  دوصقم و  هب  هجوت  اب  دندرگ . یم  دنرادن )

لامعا ینامزاس  نورد  ياهیتساک  ایازم و  عیزوت  رما  رد  یلو  درادن  ترورـض  نامزاس  رد  یمـسر  شقن  زا  یـشخب  ناونع  هب  هک  ییاهتیلاعف 
رظن دروم  هک  دوش  یم  یلـصا  لماوع  ای  ناکرا  هدنریگ  رب  رد  فیرعت  نیا  دنیآ .) یم  رب  ندرک  ذوفن  لامعا  ددـص  رد  ای   ) دـنیامن یم  ذوفن 

ماجنا دـیاب  هک  یـصاخ  راک  طیارـش  زا  جراخ  رد  یـسایس  راتفر  دـنننک . یم  تبحـص  ینامزاس  ياهتـسایس  هرابرد  هک  تسا  یناسک  رتشیب 
فیرعت هکنیا ، رتارف  دوش . یم  درف  تردـق  ياههاگیاپ  زا  ندومن  هدافتـسا  تهج  رد  شالت  یعون  مزلتـسم  راتفر  نیا  دریگ . یم  رارق  دوش ،

هتبلا دنراذگ ، یم  رثا  اهدـنیآرف  ای  اهکالم  اهـصخاش و  اهفدـه ، رب  يریگ ، میمـصت  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  ییاهـشالت  هدـنریگرب  رد  روبزم 
هدرتسگ دح  نادب  روبزم  فیرعت  هنماد   " تسا . ینامزاس  نورد  ياهیتساک  ایازم و  عیزوت   " هب طوبرم  تسایـس  دوش  یم  هتفگ  هک  یماگنه 

: دوش یم  ریز  یسایس  فلتخم  ياهراتفر  لماش  هک  تسا 
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ناگدنریگ  میمصت  هب  یساسا  تاعالطا  ندادن 
ینکارپ  هعیاش 

ندز ) توس  لثم   ) راک ماگنه  هب  يرگیل   ابا  ال 
یهورگ  ياه  هناسر  تسد  هب  نآ  نداتفا  نامزاس و  ياهتیلاعف  هرابرد  هنامرحم  تاعالطا  تشن 

دریگ  یم  تروص  نیفرط  عفن  هب  هک  ینامزاس  نورد  ياهدتس  داد و  ای  يزاب  یتراپ 
(. ،1374،ص687 زنیبار یپ   ) يرگیجنایم ای  نداد  يار  یصاخ  صخش  هیلع  ای  عفن  هب 

نادنمشناد تسا . هدشن  هجوت  نآ  هب  نونکات  هچ  رگا  دراد  يدایز  تیمها  ینامزاس  راتفر   كرد  هنیمز  رد  یسایس  مولع  نادنمـشناد  شقن 
دروم هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هژیو  ياـهعوضوم  دـنهد . یم  رارق  هعلاـطم  دروم  یـسایس  روحم  لوح  ار  اـههورگ  دارفا و  راـتفر  یـسایس  مولع 

هدافتـسا دوخ  يدرف  عفن  هب  تردـق  زا  دارفا  هک  يا  هویـش  تردـق و  عیزوت  ضراعت ، يانبریز  هدولاش و  زا  : دـنترابع  دریگ  یم  رارق  هعلاطم 
طیارـش رد  درف  کی  یتح  تسا  توافتم  ناسکی  طیارـش  رد  فلتخم  دارفا  راتفر  درادن . دوجو  ریگارف  یلوصا  ینامزاس  راتفر  رد  دـننکیم .

کی رد  درف  کی  راتفر  دوش و  یمن  سک  همه  کیرحت  بجوم  لوپ  لاثم ، يارب  دـهد . یم  ناـشن  دوخ  زا  ار  یفلتخم  ياـهراتفر  تواـفتم 
هک تسا  ینعم  نادـب  نیا  مینامب . زجاع  اـه  ینیب  شیپ  زا  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  یلو  تسا  تواـفتم  نشج  کـی  رد  یبهذـم و  مسارم 

میمـصت تیعقوم  هب  هجوت  اب  عطقم  ره  رد  دـیاب  ناریدـم  دـشاب . یلامتحا  طیارـش  ای  عاضوا  هدـننک  سکعنم  دـیاب  یناـمزاس  راـتفر  میهاـفم 
. دنهد تلاخد  دوخ  میمصت  رد  ار  تاعالطا  دنریگب و 

یم لیذ  رد  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  هدـش  فیرعت  يددـعتم  ياه  هنوگ  هب  یـسایس  راتفر  تیریدـم ، هب  طوبرم  تـالاقم  بتک و  رد 
: میروآ

قیرط نآ  زا  ات  دوش  یم  ماجنا  عبانم  رگید  تردق و  يریگراکب  شیازفا و  ندروآ ، تسدـب  يارب  نانکراک  هلیـسوب  هک  ییاهتیلاعف  عومجم 
،1374،ص318 .) دهروم  ) دنسرب دوخ  هاوخلد  ياهفده  هب  یگنهامهان  نانیمطا و  مدع  ياهتیعقوم  رد  دنناوتب 

نورد ياهیتساک  ایازم و  عیزوت  رما  رد  یلو  درادـن  ترورـض  اـهنامزاس  رد  یمـسر  شقن  زا  یـشخب  ناونع  هب  هک  ییاـهتیلاعف  زا  هتـسد  نآ 
،1374،ص687 .) زنیبار  ) دنیآ یم  رب  ندرک  ذوفن  لامعا  ددص  رد  ای  دنیامن  یم  ذوفن  لامعا  ینامزاس 

نوچ هک  تسا  یـصاخ  دارفا  ای  درف  کی  راتفر  نآ  زا  روظنم  هک  دوش  یم  بوسحم  زین  ناـمزاس  رد  تیـصخش  رورت  یعون  یـسایس  راـتفر 
ار دوخ  عفانم  دنناوت  یمن  دنشاب و  یمن  یقطنم  حیحص و  ياهشور  زا  هدافتسا  هب  رداق  دوخ  یهورگ  ای  یـصخش  ياهفده  هب  یبایتسد  يارب 

یناور فذح  سرت و  ساسا  رب  تردق و  لامعا  اب  دنـشوک  یم  دنروآ  تسدب  یقالخا  ياه  نازیم  قباطم  لوبقم و  حیحـص ، ياه  هویـش  هب 
شناراکمه ناسوئرم و  اسؤر ، رظن  رد  ار  صاخ  صاخـشا  ای  صخـش  نآ  دنیآرف  نیا  یط  رد  دنـسرب و  دوخ  دوصقم  هب  رگید  دارفا  ای  درف 

دننک یفرعم  هعماـج  رد  هدـش  هتفریذـپ  لوادـتم و  ياـه  هویـش  فلاـخم  تیاـهن  رد  ناـمزاس و  فادـها  فلاـخم  راـک و  مـک  بولطماـن و 
،1370،ص18 .) یچتعاس )

. تخاس دوخ  نآ  ار  تیقفوم  درک و  جراخ  نادیم  زا  ار  لباقم  فرط  ناوت  یم  نشخ  تخس و  اهیژتارتسا ي  اب  اهنت  دنراد  اعدا  هک  یناسک 
نکمم دـح  ات  وا  تسکـش  رد  تشادـنپ و  نمـشد  نوچ  ار  بیقر  دـیاب  تسا و  ینعم  یب  هناتـسود  زیمآ و  تملاسم  ياهـشور  اهنآ  رظن  رد 

،1384،ص4 .) یناولا  ) درک شالت 
، رآ ناج   ) دنک یم  یعادـت  نهذ  رد  یـصخش ، صاخ  طباور  يرادـفرط و  زاجم ، ریغ  تالماعم  هرابرد  ار  ییاه  هشیدـنا  ابلاغ  اه  هژاو  نیا 

1379،ص217 .)
بتکم دوب ؛ دـهاوخن  رمث  یب  بتکم  نیا  اب  رـصتخم  ییانـشآ  زا  درک . وجتـسج  مزیلوایکام  بتکم  رد  ناوت  یم  ار  راتفر  نیا  هقباس  هشیر و 
تـسایس رد  فدـه  شور و  ثحب  نآ  داـینب  هـک   ( 1527  - 1469  ) ییاـیلاتیا رکفتم  رادمتـسایس و  یلواـیکام ، ولوکین  هب  بوسنم  یـسایس 
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تسایس هنوگ  نیدب  هدرمش و  زاجم  فده  هب  ندیسر  يارب  تسایس  رد  ار  هلیـسو  ره  ندرب  راک  هب  رایرهـش "   " باتک رد  یلوایکام  تسا .
فدـه هب  ندیـسر  يارب  یقالخا  ریغ  ياهـشور  ندرب  راک  هب  يانعم  هب  مزیلواـیکام  تهج  نیا  زا  دراـگنا و  یم  ادـج  قـالخا  زا  یلک  هب  ار 

تلود ظفح  ترارـش  نودب  اریز  دیوج  يرود  نآ  زا  دسرتب و  ترارـش  زا  دیابن  دـشاب ، قفوم  دـنامب و  یقاب  دـهاوخب  رگا  یلوایکام  تسا .
لوق ضقن  بلقت و  تنایخ  هلیح و  روز و  زا  یلمع  ره  هب  تسا  زاـجم  نآ  ظـفح  داـیدزا و  تردـق و  هب  لـین  يارب  رادـمامز  تسین . نکمم 

،1357،ص152 .) يروشآ  ) دنزب تسد 
هدـشن هیجوت  نامزاس  فرط  زا  هک  یجیاتن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هجوم  ریغ  لیاسو  زا  هدافتـسا  اـب  اـهنامزاس  رد  تسا  نکمم  زین  ناریدـم 
یـسایس نانآ  راتفر  تروص  نآ  رد  دنوش . بیغرت  یقالخا  ریغ  ياه  هبرح  هب  ندش  لسوتم  اب  دوخ ، یـصخش  ياهفدـه  ققحت  ینعی  تسا ،

زا ای  گنرین و  هلیح و  اب  دنرامش و  یم  دنسپان  رایسب  ار  نآ  اه  یضعب  دراد : دوجو  هژاو  نیا  دروم  رد  هاگدید  ود  الوصا  دوش . یم  هدناوخ 
ساسا رب  نامه  نآ  هبل  کی  هک  دننک  یم  دادـملق  هبل  ود  ریـشمش  ناونع  هب  ار  نآ  زین  اه  یـضعب  اما  دـنناد .  یم  فدارتم  ندز  رجنخ  تشپ 

مه اب  دیاب  دارفا  ینعی  دهد  یم  یتشآ  مه  اب  ار  بیقر  عفانم  هک  تسا  قالخ  يرنه  ناونع  هب  نآ  رگید  هبل  هدش و  هداهن  انب  لوایکام  هفـسلف 
یم قحلم  مه  هب  دارفا  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  زین  نامزاس  دنشاب و  هتـشاد  یتسیزمه  مه  اب  دنزیهرپب و  رگیدکی  اب  ههجاوم  زا  دنیایب و  رانک 

،1374،ص790 .) رآ ناج   ) دوش یم  نیمات  نانآ  یصخش  عفانم  نوچ  دننک  یم  راک  مه  اب  دنوش و 
، دــهروم  ) دــنناد یم  يریگ  میمــصت  یعیبــط  دــنیآرف  ار  نآ  دریگ و  یم  رارق  هجوـت  دروـم  مود  هـبل  یناــمزاس  ياــهیروئت  رد  ــالومعم 

(. 1374،ص320
داتسا رفن  ود  نیب  زا  هاگشناد  تاررقم  ساسا  رب  دینک  ضرف  درک : هدهاشم  ریز  لاثم  رد  ناوت  یم  ار  نامزاس  رد  یسایس  راتفر  زا  يا  هنومن 

ود ره  دنک . كرت  ار  هاگشناد  یتسیاب  مود  رفن  دهد و  همادا  دوخ  راک  هب  دناوت  یم  هدوب و  هاگـشناد  زاین  دروم  نانآ  زا  رفن  کی  افرـص  رای 
دادعت رظن  زا  هاگشناد ، رد  مادختسا  یضاقتم  وضع  ود  ره  دوجوم ، ياهرایعم  ساسا  رب  دنا . هداد  هئارا  یسررب و  ار  مزال  كردم  نانآ  رفن 

يارب رایداتسا  ود  نیا  زا  یکی  اما  دنتسه  رادروخرب  یناسکی  طیارش  زا  لماک  روطب  یشزومآ  ياهیبایزرا  یـشهوژپ و  ياهراک  اه و  فیلات 
روط هب  وا  دراذگب . رثا  وا  عفن  هب  هاگشناد  نیلوئسم  میمصت  رب  هک  دنز  یم  ییاهمادقا  هب  تسد  هاگشناد  رد  تمدخ  همادا  زا  نتفای  نانیمطا  

رد اما  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  هطوبرم  نیلوئـسم  هب  ار  هاگـشناد  ناریدم  اب  هناتـسود  راتفر  هطبار  دننام  دوخ  سوملم  ریغ  ياهیراکمه  بترم 
هاگـشناد هکنیا  هجیتن  دننک . يریگ  میمـصت  دوجوم  دهاوش  ساسا  رب  دیاب  هک  تسا  دقتعم  درادـن و  اهراک  نیا  هب  يداقتعا  مود  رفن  لباقم 

(. ،1374،ص688 زنیبار  ) دهد نایاپ  مود  رفن  تمدخ  هب  دراد و  هگن  هاگشناد  رد  ار  لوا  رفن  دریگ  یم  میمصت  تیاهن  رد 
نامزاس رد  یسایس  راتفر  هزوح  فیرعت و  - 6

تردـق و يریگراک  هب  شرتسگ و  باستکا ، يارب  اهنامزاس  نورد  ياه  تیلاـعف  هب  دـنک : یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  یناـمزاس  تسایـس  رفپ 
اب طابترا  رد  قفاوت  مدع  ای  نانیمطا  مدع  نآ  رد  هک  یتیعـضو  کی  رد  هدش  هداد  حـیجرت  ییاهدرواهر  ندروآ  تسد  هب  يارب  عبانم ، ریاس 

تـسا رواب  نیا  رب  رفپ  نیاربانب  تسا . یفنم  ياهزادنا  ات  یحیولت  روط  هب  تسایـس  هژاو  ددرگ . یم  قالطا  دراد ، دوجو  اه ) هنیزگ   ) اهباختنا
راتفر عقاو ، رد  دشاب . یمن  زاجم  نامزاس  طسوت  هک  دـنروآ  تسد  هب  ار  ییاهفدـه  ات  دـنریگ  راک  هب  ار  ییاهرازبا  ات  دنـشوک  یم  دارفا  هک 

ناریدم رتشیب  نیا  دوجو  اب  تسین . یفنم  یتاذ  هنوگ  هب  تردـق  اریز  تسا   یعیبط  ًالماک  مینک  یم  فیرعت  ار  نآ  ام  هک  هنوگ  نآ  یـسایس 
زا تظافح  ای  اقترا  يارب  ذوفن ، هناهاگآ  تامادقا  ینامزاس ، تسایـس  دنتـسه . ددرم  یـسایس ، یگژیو  اب  يراک  طیحم  هب  نداد  هزاجا  يارب 
یم هتـسیرگن  يدرک  راک  ریغ  تروص  هب  بلغا  ناـمزاس ، يارب  یناـمزاس  تسایـس  هب  دریگ . یم  رب  رد  ار  اـه  هورگ  اـی  دارفا  یـصخش  عفن 

ای نامزاس و  کی  ياضعا  يارب  دناوتیم  ینامزاس  تسایـس  هک  دنک  یم  نایب  ینامزاس  تسایـس  زا  فیرعت  نیا  هک  دوش  هجوت  دـیاب  دوش .
روظنم هب  اههورگ  ای  دارفا  طسوت  ذوفن  يارب  هک  تسا  يا  هناهاگآ  لامعا  لماش  نامزاس  رد  یـسایس  ياهراتفر  دـشاب . دـیفم  نامزاس  دوخ 

(. 1383، نایئاضر  ) دریگیم تروص  داضتم  ياهلح  هار  دوجو  ماگنه  هب  دوخ  عفانم  زا  تظافح  ای  یبایتسد 
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اهنامزاس رد  یسایس  راتفر  - 7
داجیا ثعاب  هک  عبانم  ریاـس  تردـق و  زا  هدافتـسا  و  هعـسوت   ندروآ  تسد  هب  نوچمه  هژیو ، فادـها  يارب  هک  ییاـهتیلاعف  یـسایس  راـتفر 

ياه هنیمز  شیپ  دوش . یم  هدهاشم  يدایز  ياهنامزاس  رد  یعیسو  روط  هب  الومعم  یـسایس  راتفر  دریگ . یم  ماجنا  دوش  یم  صخـش  يرترب 
( تیقفوم يارب  يراـک  ره  ماـجنا   ) يرگ یلواـیکام  تیـسنج و  ریظن  ینیعم  یـصخش  ياـهیگژیو  روضح  ناـمزاس  رد  یـسایس  راـتفر  عوقو 

رثا لماع  کی  زین  دنراد  لماعت  دارفا  نآ  رد  هک  یطیحم  اما  دهد . شیازفا  ار  یسایس  راتفر  رد  يریگرد  يارب  هوقلاب  ناوت  هک  تسا  نکمم 
یـسایس راتفر  رد  يریگرد  هار  زا  ار  يدنمـشزرا  درواهر  ات  دوب  دنهاوخ  رداق  هک  دننک  ساسحا  دارفا  رگا  لاثم  يارب  تسا . يوق  يراذـگ 

هب هک  ییاهنامزاس  رد  یـسایس  تیلاعف  دنهد . زورب  یـسایس  راتفر  دوخ  زا  ات  دنـشاب  هتـشاد  لیامت  رتشیب  اهنآ  هک  تسا  نکمم  دننک ، مهارف 
فلتخم ياههار  رد  یسایس  راتفر  دنناوتیم  اهنامزاس  دوب . دهاوخ  الاب  دوش ، یم  هداد  شاداپ  دنوش ، یم  یـسایس  راتفر  ریگرد  هک  يدارفا 
شیازفا زین  يدرف  ياهراتفر  دـشاب ، نامزاس  طسوت  هدـش  هئارا  شاداپ  عون  اهنت  يدرف  ياهـشاداپ  هک  یناـمز  لاـثم  يارب  دـنهد . شاداـپ  ار 

رگا دـننیزگ . رب  ار  یـسایس  تامادـقا  هک  تسا  نکمم  دارفا  زا  یخرب  اهـشاداپ ، نیا  زا  یـشخب  هب  یباـیتسد  يارب  نیارباـنب  تفاـی . دـهاوخ 
یسایس تامادقا  زا  يرتشیب  نازیم  هب  هدنیآ  رد  اهنآ  دایز  لامتحا  هب  دشاب  هتشاد  یپرد  ار  اهنآ  رظن  دروم  ياهشاداپ  دارفا  یـسایس  تامادقا 

دننک یم  تیوقت  ار  یسایس  تیلاعف  اهنت  هن  نآ ، هار  زا  هک  دنهن  ناینب  ار  یطیحم  دنناوت  یم  اهنامزاس  هک  يا  هنوگ  هب  درک  دنهاوخ  هدافتسا 
راک يارب  ار  یسایس  راتفر  رد  يریگرد  ییامنهار ، يارب  ییاه  یشم  طخ  مک و  نیناوق  هئارا  هار  زا  اهنامزاس  دوشیم . هداد  زین  شاداپ  هکلب 

. داد دهاوخ  خر  رتشیب  ًالامتحا  یسایس  تیلاعف  مادقا ، یگنوگچ  حیرشت  يارب  هژیو  نیناوق  دوبن  رد  دنزاس . یم  رت  هداس  نانک 
یسایس راتفر  تیهام  - 8

نم هب  رگا   » هک یمالک ، ریغ  ای  یمالک  دادرارق  نیا  تسا . نآ  ندوب  هبناج  ود  تیهام  ناـمزاس ، رد  تسایـس  ياـهتیعقاو  نیرتبلاـج  زا  یکی 
مه اب  میقتـسم  روط  هب  نیفرط  هک  دـهد  یم  لکـش  ینامز  ات  ار  یـسایس  تردـق  هاـگیاپ  هدولاـش  درک » مهاوخ  کـمک  وت  هب  ینک  کـمک 
درف يراتفر  تاحیجوت  اب  ریاغم  تسا  نکمم  زاغآ  رد  تسا و  یباستکا  یـسایس  ياهراتفر  هک  دنرواب  نیا  رب  نارظنبحاص  دـننکن . ینمـشد 

. درب دهاوخ  راک  هبار  اهنآ  دنراد ، یم  رذح  رب  اهکیتکات  نیا  زا  ار  يو  هک  یماگنه  یلو  دشاب .
یسایس تیفرظ  - 9

عومجم ه  ــ دنرادیم ک نایب  یخرب  دنمان . یـسایس  تیفر  ــ ار ظ ذوفن  تردـق و  لامعا  دوخ و  زا  یـسایس  راتفر  نداد  ناشن  هب  هقالع  ناوت و 
زا هدافتسا  یلو  دنا  توافتم  ذوفن  تردق و  کبس  هک  دنچ  ره  تسا  یـسا  ــ یـس مادقا  يارب  يو  یـسایس  تیفرظ  رگنایب  درف ، ذوفن  تردق و 
ای یفنم  هجیتن  رد  دشاب و  ذوفن  ای  تردق  ساسا  رب  دناوت  یم  نارگید ، زا  یسایس  هدافتـسا  دراد . رارق  یـسایس  راتفر  بلق  رد  نارگید  راتفر 

نیا رد  بوکرـس . یقالخا و  مازلا  داجیا  قیوشت ، هزیگنا ، داجیا  زا : دنترابع  نارگید ، زا  یـسایس  هدافتـسا  لکـش  راهچ  دوب . دـهاوخ  تبثم 
(. نایئاضر 1383  ) تساهنآ لکش  نیرتنشخ  بوکرس  نیرتمیالم و  قیوشت  نایم 

هار زا  دنناوت  یم  دارفا  نیاربانب  یباستکا . مه  تسا و  یتاذ  مه  هک  دوش  یم  حرطم  یسایس  ياهتراهم  ثحب  یـسایس ، تیفرظ  اب  طابترا  رد 
رد دـنبای . تسد  دوخ  رظن  دروم  ياهفدـه  هب  هداد و  شیازفا  نامزاس  رد  زین  ار  دوخ  ذوفن  تردـق و  دوخ ، یـسایس  ياـه  تراـهم  ياـقترا 

. دوش یم  ثحب  نآ  ياهیگژیو  یسایس و  ياه  تراهم  اب  طابترا  رد  زین  يرصتخم  هلاقم ، نیا  همادا 
یسایس عیاش  ياهراتفر  - 10

: دراد دوجو  یسایس  ياهراتفر  زا  یلصا  مرف  راهچ 
شزیگنا 
کیرحت 

دهعت  کی  داجیا 
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***( 13،ص ،** یکبر   ) رابجا
یسایس راتفر  لیالد  - 11

تینما و لمع و  يدازآ  تردق و  هب   يدیدش  زاین  نامزاس  رد  هک  يدرف  دننام  دوش  یم  یـشان  دارفا  دوخ  ياهیگژیو  زا  مه  یـسایس  راتفر 
هب ور  ینامزاس  عبانم  هک  یماگنه  یناـمزاس ، لـماوع  زا  مه  دوش و  لـسوتم  یـسایس  راـتفر  هب  دـنک  یم  شـالت  دـشاب   هتـشاد  يرادا  ماـقم 

. درک دهاوخ  زورب  یـسایس  صخـشم  ياهراتفر  يوق  لامتحا  هب  دشاب   رییغت  لاح  رد  عبانم  دوجوم  ياهوگلا  هک  ینامز  ای  دور  یم  شهاک 
زا یضعب  دننک .) یم  ادیپ  نز  ءوس  رگیدمه  هب  دارفا  راوشد  عضو  رد   ) دنیب یم  واگ  زا  واگ  كری  رئی  دیوگ : یم  یکرت  لثملا  برض  کی 

رظن و دییات  ییاتسدوخ و  فیصوت و  زا  دندنب . یم  راک  هب  دوخ  ياسؤر  ناریدم و  تاساسحا  ریخـست  رد  ار  یفلتخم  ياه  هویـش  نانکراک 
ماش و تفایـض  هب  دوخ  راک  هزاـت  سیئر  زا  توعد  اـب  هک  يدـنمراک  هوک و ... ترفاـسم و  امنیـس و  ماـش و  هب  توعد  اـت  هتفرگ  ناـبرق  هلب 

دوش یم  دـنم  هرهب  يددـعتم  يدام  يایازم  زا  تارک  هب  هدروآ و  رد  مادختـسا  هب  ناـمزاس  نآ  رد  ار  شرـسمه  وا ، يارب  يا  هیدـه  نتفرگ 
یـصخش ياـه  هتـساوخ  نیماـت  رد  صـصخت  نودـب  دارفا  رگا  هچناـنچ  هکنیا  هجیتن  تسا . ناریدـم  تاـساسحا  ریخـست  هویـش  زا  يا  هنومن 

نامزاس رد  يرادا  داسف  دشر  ثعاب  دنراذگ و  یم  هعماج  ياهنامزاس  رب  یبرخم  راثآ  کش  یب  دـننزب  ییاهراتفر  نینچ  هب  تسد  ناشدوخ 
شهاک راکشآ و  ياهطابترا  داجیا  اب  يرایشوه و  نمـض  ناریدم  تسا  رتهب  اذل  دنک . یم  ادیپ  تفا  تدش  هب  دمآراک  دارفا  هیحور  هدش و 

گنرمک ار  رصاعم  ياه   یلو  ایکام  شقن  دودحم و  ار  یفنم  یسایس  ياهراتفر  تارثا  تردق  تسایس و  ياهتیعقاو  كرد  نانیمطا و  مدع 
(. ،1374،ص693 زنیبار  ) دنربب یپ  نآ  تلع  هب  هکنآ  نودب  دوب  دنهاوخ  دوخ  طوقس  دهاش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن 

دنراد شقن  یسایس  راتفر  رد  هک  یلماوع  - 12
. دننک یم  افیا  یمهم  ياهـشقن  یـسایس  راتفر  نیودت  هنحـص  رد  لماوع  زا  يدادعت  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش  ماجنا  یگزات  هب  هک  یقیقحت 
رد مه  يدادـعت  دـنیآ و  یم  رد  نامزاس  مادختـسا  هب  هک  دـنراد  هشیر  يدارفا  تایـصوصخ  رد  دنتـسه و  يدرف  ياهیگژیو  اهنآ  زا  یخرب 

. دنیآ یم  دوجو  هب  نامزاس  یلخاد  طیحم  ای  ینامزاس  یلخاد  طیحم  ای  ینامزاس  گنهرف  دوجو  هیاس 
يدرف ياهیگژیو  - 12-1

راتفر اب  دایز  لامتحا  هب  هک  يدرف )  لماوع  ریاس  اهزاین و  لثم   ) دنا هدرک  ییاسانش  ار  یصخشم  ياهیگژیو  نارگـشهوژپ  يدرف ، حطـس  رد 
ای دنراد ، کسیر  نتفریذپ  يارب  يدایز  رایـسب  لیامت  دنروتاتکید ) ای   ) هماکدوخ هک  نامزاس  ياضعا  نانکراک و  دـنا . طابترا  رد  یـسایس 
هب رتمک  هک  دـننک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  یـسایس  رظن  زا  دارفا  نیا  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  دنـشاب . یم  یجراخ  لرتنک  زکرم  کـی  ياراد 

تینما لمع ، يدازآ  تردق ، هب  دیدش  زاین  يدرف  رگا  هک  تسا  هدش  هدید  نینچمه  دنیامن . یم  هجوت  نامزاس ) رب   ) ناشتامادقا راثآ  جـیاتن 
هیامرـس نامزاس  رد  درف  هچنآ  نیا ، زا  هتـشذگ  دریگ . شیپ  رد  یـسایس  يراتفر  ات  دـنک  یم  يدایز  شـشوک  دـشاب ، هتـشاد  يرادا  ماقم  ای 

ندوب زیمآ  تیقفوم  هب  تبـسن  يو  هک  یتاراـظتنا  دـنراد و  دوجو  ناـمزاس  رد  وا )  رظن  زا  هک   ) یتردـق عباـنم  اـههار و  دـنک ، یم  يراذـگ 
هیامرس نامزاس  رد  رتشیب  صخش  ردق  ره  دنک . هدافتسا  عورشمان  ياهرازبا  زا  یخرب  زا  وا  هک  دنوش  یم  ثعاب  دراد  دوخ  یسایس  تامادقا 
لامتحا درک و  دهاوخ  ررـض  رتشیب  دوش ، راک  كرت  هب  روبجم  رگا  درب ،) دهاوخ  هدنیآ  رد  يرتشیب  عفانم  هک  راظتنا  نیا  اب   ) دـنک يراذـگ 

رطاخ هب   ) دشاب هتـشاد  نامزاس  زا  جراخ  رد  دیدج  لغاشم  نتفای  ناکما  درف  ردق  ره  دـنزب . عورـشمان  تامادـقا  هب  تسد  هک  دراد  يرتمک 
جراخ رد  مهم  دارفا  اب  طابترا  نتشاد  ببس  هب  ای  دایز  ترهش  الاب ، حطس  رد  درف و  هب  رصحنم  شناد  ای  تراهم  نتـشاد  بولطم ، راک  رازاب 

هک دشاب  هتشادن  راظتنا  یسک  رگا  هکنیا ، ماجنارـس  دنزب . عورـشمان  یـسایس   مادقا  هب  تسد  هک  دراد  دوجو   يرتشیب  لامتحا  نامزاس ،) زا 
دایز و تاراظتنا  نتشاد  سکع ، رب  دنزب . تسد  ییاهراک  نینچ  هب  هک  تسا  مک  رایسب  نآ  لامتحا  دماجنا ، تیقفوم  هب  يو  عورشمان  مادقا 

رظن زا  هک  دوش  یم  يدنمتردق  هبرجت و  اب  دارفا  زات  تخات  هنحص  الومعم  عورـشمان )  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  نآ  ياپ  هب  و   ) تیقفوم هب  دیما 
رتشیب دوخ  تواضق  يرواد و  رد  هک  دوش  یم  نامزاس  زا  ییاضعا  نانکراک و  هاگنالوج   زین  دنتسه و  ییالاب  حطس  رد  یـسایس  ياهتراهم 
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. دنهد یم  دوخ  تیقفوم  هب  ییالاب  بیرض  تسردان  تابساحم  اب  دنور و  یم  اطخ  هار 
ینامزاس لماوع   - 12-2

ار دارفا  زا  يدایز  دادـعت  اهنامزاس  رتشیب  اریز  ارچ ؟ يدرف .) توافتم  ياهریغتم  هن  و   ) تسا نامزاس  ياهیگژیو  زا  یـسایس  تیلاعف  ـالامتحا 
رد دوجوم  یـسایس  راـتفر  عون  یلو  دنتـسه  میدرک ) تسرهف  اـم  هک  هنوگ  نادـب   ) يدرف ياـهیگژیو  ياراد  هک  دـنراد  دوـخ  مادختـسا  رد 

یمهم شقن  یـسایس  ياه  هنحـص  رد  دناوت  یم  يدرف  تافالتخا  هک  میریذـپ  یم  ار  تیعقاو  نیا  ام  هچ  رگا  تسا . توافتم  رایـسب  نامزاس 
زورب و بجوم  صخـشم  ياهگنهرف  طیارـش و  زا  یخرب  هک  دنک  یم  دییات  ار  تیعقاو  نیا  رتشیب  دوجوم  كرادم  دهاوش و  یلو  دنک ، افیا 
هک ینامز  ای  دور  شهاک  هب  ور  نامزاس  عبانم  هک  یماگنه  مییوگب  دیاب  رت  قیقد  یتروص  هب  دنوش . یم  یـصاخ  یـسایس  ياهراتفر  تیوقت 

، نیا زا  هتـشذگ  درک . دـنهاوخ  زورب  یـسایس  صخـشم  ياـهراتفر  داـیز  رایـسب  لاـمتحا  هب  تسا  رییغت  لاـح  رد  عباـنم  دوـجوم  ياـهوگلا 
ياه يریگ  میمصت  اهدرکلمع و  یبایزرا  متـسیس  ندوب  صخـشم  ان  شقن  رد  ماهبا  دامتعا ، ندوبن  اهنآ  هصخـشم  هوجو  زا  هک  ییاهگنهرف 

دوبهب يارب  اهنامزاس  هک  ینامز  دـنهد . زورب  یـسایس  ياهراتفر  دارفا  اـت  دـنروآ  یم  مهارف  ار  ییاهتـصرف  دـشاب ، کـیتارکومد )   ) یمدرم
دوخ عبانم  هک  دنوش  یم  روبجم  دننک ) یم  روج  عمج و  ار  دوخ  حالطـصا  هب   ) دـنهد یم  شهاک  ار  دوخ  ياهتیلاعف  زا  يرادـقم  ییآراک ،

. دورب ناشتـسد  زا  دـنراد  هچنآ  ره  ادابم  ات  دـننز  یم  یـسایس  تامادـقا  هب  تسد  عبانم ، نداد  تسد  زا  سرت  زا  دارفا  دـنهد . شهاک  زین  ار 
ضراعت و شیازفا  داجیا و  بجوم  انایحا  تسا ، نامزاس  نورد  رد  عبانم  ددجم  صیصخت  مزلتـسم  هک  یتارییغت  هژیوب  يرییغت  عون  ره  یلو 

. ددرگ یم  یسایس  ياهتیلاعف  نتفای  تدش  هجیتن  رد 
. دز دنهاوخ  عورـشمان  تامادقا  هب  تسد  رتشیب  دارفا  تفای و  دهاوخ  يرتشیب  تدش  یـسایس  راتفر  دشاب  رتمک  دامتعا  ردـق  ره  نامزاس  رد 

. ددرگ یم  عورشمان  تامادقا  زا  عنام  دیوج و  یم  يرترب  یسایس  راتفر  رب  دایز  رایسب  دامتعا  دوجو  نیاربانب 
ای دنمراک  نیاربانب  تسین . نشور  نادنچ  اهنآ  هدش ) نییعت  شیپ  زا   ) راتفر عون  دارفا و  فیاظو  حرش  هک  تسا  موهفم  نادب  شقن  رد  ماهبا 
یم هتفگ  یـسایس  ياهتیلاعف  فیرعت  رد  هک  اجنآ  زا  دوب . دـهاوخ  يرتمک  ياهتیدودـحم  ياراد  دوخ  یـسایس  تامادـقا  رد  نامزاس  وضع 

هب تسد  رتشیب  دناوت  یم  درف  دشاب ، رتشیب  شقن  رد  ماهبا  ردق  ره  نیاربانب  دنتسین ، درف  یمـسر  شقن  زا  یئزج  امازلا  تامادقا  نیا  هک  دوش 
. دیآ یم  مشچ  هب  رتمک  دنزب و  یسایس  تامادقا 

زا دوخ  ياهیبایزرا  رد  اهنامزاس  ردق  ره  دراد . يدایز  رایـسب  هلـصاف  لماک  یملع  شور  کی  اب  هک  تسا  يزیچ  درکلمع  یبایزرا  عوضوم 
رتشیب یبایزرا  لمع و  نیب  ینامز  هلصاف  هکنیا  ای  دنیامن  دیکات  یهدزاب  ای  هجیتن  کی  يور  ای   ) دننک هدافتـسا  ینهذ  ياهکالم  اهـصخاش و 

( درکلمع یبایزرا  يارب   ) ینهذ كالم  ای  صخاش  دـنزب . یـسایس  تامادـقا  هب  تسد  رگراک  ای  دـنمراک  هک  تسا  رتشیب  نآ  لامتحا  دوش )
یم دارفا  دنک  هدافتـسا  درف  هب  رـصحنم  صخاش  ای  رایعم  کی  زا  اهنت  درکلمع  شجنـس  يارب  نامزاس  رگا  دش . دـهاوخ  ماهبا  زورب  بجوم 

. دنـشخردب دنیامن و   " هولج بوخ   " ثحب دروم  كالم  ای  صخاش  ساسا  رب  دـیاش  ات  دـننکب  دـیآ  یم  رب  ناشتـسد  زا  هچنآ  زا  ات  دنـشوک 
جرا نآ  هب  دنک و  یم  یبایزرا  ار  شخب  نآ  رد  لوغـشم  دارفا  بوخ  درکلمع  هک  تسا  نیا  دزادرپ  یم  تباب  نیا  زا  نامزاس  هک  يا  هنیزه 

ره دیآ . یم  باسح  هب  مهم  لماوع  زا  یکی  زین  نآ  یبایزرا  راک و  ماجنا  نیب  ینامز  هلـصاف  دـنک ! یمن  یهجوت  روما  هیقب  هب  یلو  دـهن  یم 
رب ینامزاس  گنهرف  ردق  ره  دوش . هتخانش  دوخ  یسایس  راتفر  لوؤسم  درف  هک  تسا  رتمک  نآ  لامتحا  دوش  ینالوط  ینامز  هلصاف  نیا  ردق 

تامادقا هب  تسد  ات  دش  دهاوخ  رتشیب  نانکراک  هزیگنا  دوش  رفص  نآ  تخاب  درب و  عومجم  هک  دزرو  رارصا  شاداپ  صیصخت  زا  يا  هویش 
شاداپ غلبم  نوچ  هک  تسا  نیا  دوش  رفـص  نآ  تخاـب  درب و  عومجم  هک  يا  هنوگ  هب  شاداـپ  صیـصخت  شور  زا  دوصقم  دـننزب . یـسایس 

، دربب رفن  کی  رگا  داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  غلبم  نامه  رگید  فرط  دروآ ، یم  تسد  هب  غلبم  نآ  زا  رفن  کی  هچنآ  دشاب  تباث  صخشم و 
رگا تروص  نآ  رد  دوش ، نکـشرس  دـنمراک  جـنپ  نیب  رـالد  رازه  هد  هنـالاس  غلبم  هب  قوـقح  شیازفا  دـشاب  رارق  رگا  دزاـبب ! دـیاب  يرگید 
هدع هک  دش  دهاوخ  ثعاب  یلمع  نینچ  کی  دنک . تفایرد  رتمک  تبسن  نامه  هب  دیاب  يرگید  درف  دریگب  رالد  رازه  ود  زا  شیب  يدنمراک 
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. دروخب مشچ  هب  دایز  راک  هجیتن  دننک و  هولج  دب  يا 
رتمک ات  دنشوک  یم  اهنامزاس  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ماجنا  لاح  رد  یمومع  تکرح  کی  یلامـش  ياکیرمآ  رد  نونکات  هتـشذگ  لاس  زا 25 
چیه یلو  تسا  هدوب  يرگید  هنوگ  هب  عـضو  لـمع  هلحرم  رد  هتـشاد و  يروـئت )  ) يرظن هبنج  رتـشیب  دـنور  نیا  هچ  رگا  دنـشاب . هماـکدوخ 

هک دوش  یم  هتفگ  ناریدم  هب  دنشاب . کیتارکومد  ای  یمدرم  رتشیب  هک  دنهاوخ  یم  ناریدم  زا  اهنامزاس  زا  يرایـسب  رد  هک  تسین  يدیدرت 
رتشیب  ، تباب نیا  زا  ات  دـنروبجم  اهنآ  هکنیا  دـننک و  تکراشم  اه  يریگ  میمـصت  دـنیآرف  رد  ات  دـنهد  هزاجا  دوخ  ناتـسدریز  هب  دـیاب  اهنآ 

یمن ناریدـم  دـییات  تساوخ و  دروم  اـمازلا  هتفرگ  تروص  یـسارکومد  تهج  رد  هک  یتامادـقا  زا  یخرب  یلو  دـننک . باـسح  اـهنآ  يور 
اهنآ دنریگب . هبناجکی  ار  تامیمـصت  دنروآ و  تسد  هب  عورـشم  تردق  دنناوتب  ات  دنا  هدوب  یتارایتخا  راتـساوخ  ناریدم  زا  يرایـسب  دـشاب .

ندرک میهـس  دنا . هدـش  لمحتم  يدایز  یـصخش  ياه  هنیزه  هار  نیا  رد  هدرک و  يدایز  ياه  هزرابم  یتردـق  نینچ  ندروآ  تسد  هب  يارب 
ای دـننزب  هتیمک  داـجیا  هب  تسد  ناریدـم  هک  دراد  ناـکما  هجیتـن  رد  دـنفلاخم . نآ  اـب  امیقتـسم   اـهنآ  هک  تسا  يزیچ  تردـق  رد  نارگید 

نیا هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دنا  هدرک  میهس  دوخ  تردق  رد  ار  نارگید  هک  دننایامنب  نینچ  رهاظ  تروص  هب  دنهد و  لیکـشت  سنارفنک 
. دنهد یم  رارق  دوخ  زیواتسد  ار  نارگید  هلیسو  نادب  ناریدم  هک  تسین  یسایس  رونام  یعون  زج  يزیچ  اهراک 

تاساسحا ریخست   - 12-3
مدرم لاثم  يارب  دـنهد . یم  تیمها  نآ  هب  دـننک و  یم  هجوت  دوخ  هرابرد  نارگید  تواـضق  تشادـنپ و  هب  هراومه  مدرم  هک  میناد  یم  اـم 

زا ات  دننک  یم  کیتسالپ  یحارج  شیارآ و  لیاسو  اههاگـشاب  ، رد  تیوضع  قح  مادنا ، ییابیز  فرـص  رالد  اهدرایلیم  یلامـش  ياکیرمآ 
ناوارف دوس  نیا  زا  دـنک ، بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  قفاوم  رظن  هک  دـیآ  رد  يا  هنوـگ  هب  درف  رگا  دنـسرب . رظن  هب  رتباذـج  نارگید  هاگدـید 

مادختـسا زا  سپ  دریگب و  نامزاس  رد  دهاوخ  یم  هک  ار  یلغـش  عون  ره  دـناوت  یم  یـصخش  نینچ  زیچ  ره  زا  لبق  لاثم  يارب  درب . دـهاوخ 
يا هژیو  تازاـیتما  زا  قوقح  شیازفا  اـهدرکلمع و  یباـیزرا  ماـگنه  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ  رارق  دوـخ  تسرپرـس  سییر و  فـطل  دروـم 

دشوک یم  درف  هک  يدنیآرف  دنز . مه  رب  دوخ  عفن  هب  ار  ایازم  عیزوت  متسیس  وا  هک  دراد  ناکما  یـسایس ، ياوتحم  کی  رد  دوش . رادروخرب 
رظن عوـضوم  نیا  یگزاـت  هب  دـنمان . یم  تاـساسحا  ریخـست  دـنک ، لرتـنک  ار  دـنراد  يو  هب  تبـسن  نارگید  هـک  یتاـساسحا  هلیـسو  نادـب 
حرش ار  نارگید  تاساسحا  ریخست  ياه  هویـش  ات  میهاوخ  یم  ام  شخب  نیا  رد  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ینامزاس  راتفر  نارگـشهوژپ 

(. ،1374،ص690 زنیبار  ) مینک لصاح  نانیمطا  اهنامزاس ) رد   ) اهنآ ندش  عقاو  رثؤم  هب  تبسن  میهد و 
یسایس راتفر  داعبا  - 13

( legitimate  ) عورشم
( illegitimate  ) عورشمان

عورشم یسایس  راتفر 
بتارم هلـسلس  تیاعر  مدـع  سیئر ، هب  ندرک  تیاکـش  دـننام  دروخ  یم  مشچ  هب  اهنامزاس  رد  هک  تسا  هنازور  يداـع  ياهتـسایس  ناـمه 

رب عناوم  داجیا  ینامزاس و  ياهتسایس  اه و  یشم  طخ  هار  ندومن  دس  تاررقم ، رد  يور  هدایز  يریگ و  تخس  فالتئا ، لیکـشت  ینامزاس ،
. نانآ اب  طابترا  يرارقرب  نامزاس و  زا  جراخ  ذوفن  يذ  دارفا  اب  سامت  تامیمصت ، هار  رس 

. دنمان یم  يرگلالخا  ار  اهراکنیا  دنوش و  یم  ضقن  هطوبرم  تاررقم  نیناوق و  نآ  هلیسوب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  عورـشمان  یـسایس  راتفر  اما 
يارب یهورگ  ياهتساوخرد  ای  راک و  سابل  ندیشوپن  لثم  نیدامن  ياه  ضارتعا  راک ، ماگنه  هب  يرگیلاباال  شاشتغا ، داجیا  لاثم  ناونع  هب 

. یصخرم
تیوضع دارفا  هک  دـش  دـهاوخ  ثعاب  دـبای  همادا  نانچمه  مود  عون  ياـهراتفر  نیا  رگا  نوچ  تسا  لومعم  لوا  عون  ياـهراتفر  رتشیب  هتبلا 

(. ،1374،ص688 زنیبار  ) دنوش جارخا  دنهدب و  تسد  زا  نامزاس  رد  ار  دوخ 
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یسایس  ياهتراهم  - 14
دوجو ینامزاس  ره  رد  یـسایس  تراـهم  لاـح  ره  هب  دوش . یم  فیرعت  نارگید  رب  رثؤم  ذوفن  يارب  ییاـناوت  ناونع  هب  بلغا  یـسایس  راـتفر 

یگژیو کی  دنراد . ناشناراکمه  نایم  رد  ار  ترهش )  ) رابتعا نیرتهب  بلغا  دنتسه  قفوم  تراهم  نیا  يریگ  راک  هب  رد  هک  يدارفا  دراد و 
رد ات  دـنریگ  راک  هب  ار  یـشناد  دـننک و  كرد  ار  نارگید  ات  دـنرداق  اهنآ  تسا . ناش  یـسایس  ینادراک )  ) یگریچ قفوم  ناربهر  كرتشم 

، دنراد تسود  ار  وا  هتـشاد ، نانیمطا  وا  هب  نارگراک  هک  يربهر  هک  تسا  هداد  ناشن  اهـشهوژپ  دـننک . ذوفن  نارگید  تامادـقا  تارکفت و 
اب ربهر ، کی  دنـشخبب . ماهلا  كرتشم  فدـه  کـی  ياتـسار  رد  راـک  يارب  میت  هب  اـت  دـنراد  زاـین  ناربهر  تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  ناوریپ 

نامزاس هب  اهنآ  راک  هک  دنا  هدش  دـعاقتم  اریز  دـننک ، راک  لومعم  زا  رتارف  ات  دـنزیگنا  رب  ار  نانکراک  دـناوت  یم  الاب  یـسایس  ياه  تراهم 
نینچ نتـشاد  نیارباـنب  ناربـهر . يارب  طـقف  هـن  تـسا  دـیفم  ناـمزاس  رد  يدرف  ره  يارب  یـسایس  تراـهم  عـقاو  رد  درک . دـهاوخ  کـمک 

دنتسه و بوخ  مدرم  اب  یسایس ، تراهم  ياراد  دارفا  دوش . یم  بوسحم  نامزاس  رد  تفرشیپ  يارب  يدیلک  رصنع  کی  بلغا  ییاهییاناوت ،
. دنبای یم  ءاقترا  اهنامزاس  رد  يربهر  يالاب  ياهتسپ  ات  ًالومعم  يدارفا  نینچ  دنریذپب . ار  ناشفده  دیاقع و  ات  دنراداو  ار  اهنآ  دنناوتیم 

تراهم تسا . یباستکا  مه  یتاذ و  مه  تقیقحرد  یـسایس  تراهم  دـشخب ؟ دوبهب  ار  دوخ  یـسایس  ياه  تراهم  دـناوت  یم  يدرف  ره  اـیآ 
. دزومایب شیاههبرجت  هار  زا  ار  یـسایس  ياهتراهم  دناوت  یم  یـصخش  ره  اما  تسا  رت  هداس  ارگ ، نورب  ياهتیـصخش  اب  دارفا  يارب  یـسایس 

يارب دـناوت  یم  يربـهر  ياـهباتک  ییارجا و  يرگیبرم  يزروراـک ، ياـه  هسلج  دنـشاب . یم  دارفا  هب  نتخومآ  لـباق  اـهتراهم  نیا  نینچمه 
یگریچ هک  تسا  هدرک  ییاسانـش  ار  یگژیو  راـهچ  ویرپ  شهوژپ  دـشاب . دـیفم  دنتـسه ، یـسایس  ياـهتراهم  بسک  ددـص  رد  هک  يدارفا 

دنک . یم  فیرعت  ار  درف  یسایس 
، نتـشاد ار  نارگید  هدهاشم  تردـق  یتسرد  هب  دراد و  نایرج  امـش  فارطا  رد  هک  هچنآ  كرد  ییاناوت  هب  یعامتجا : یمهف ) زیت   ) یکریز

دوش . یم  قالطا 
دوشیم . هتفگ  تسا ، دنیاشوخ  نارگید  يارب  هک  یکبس  دوبهب  هدننک و  دعاقتم  تیصخش  کی  نتشاد  هب  یصخش : نیب  ذوفن 

هدومزآ راک  دنک ، کمک  اهنآ  هب  دناوت  یم  هک  ییاهطابترا  شرتسگ  رد  دنراد  يوق  یـسایس  ياهتراهم  هک  يدارفا  يزاس : هکبـش  ییاناوت 
دنتسه .

(. هنامیمص  ) هناقداص تشادرب  غالبا )  ) لاقتنا ییاناوت  نتشاد 
نآ هب  یگتـسب  نیا  دشاب و  روآنایز  ای  دیفم  نامزاس  يارب  ات  دراد  يا  هوقلاب  ناوت  دشاب : هبل  ود  ریـشمش  کی  دـناوت  یم  یـسایس ، تراهم 

، تساـهنامزاس رتـشیب  رد  یگدـنز  تقیقح  کـی  یـسایس  راـتفر  هک  اـج  نآ  زا  لاـح  ره  هب  دریگ . یم  راـک  هب  ار  نآ  درف  هنوگچ  هک  دراد 
. دوب دهاوخ  رتلوبق  لباق  ناشیارب  یسایس  راتفر  دنباییمرد ، روهشم  ربتعم و  صخش  کی  ار  نآ  رگ  زاغآ  هک  ینامز  نانکراک 

یسایس ياهکیتکات  - 15
کی یصخش  ره  تسایـس ، هصرع  رد  دننک . زاربا  ار  یـسایس  راتفر  هک  تسین  يداعریغ  نامزاس ، کی  ياضعا  همه  يارب  هک  تسا  ینتفگ 

روط هب  نیا  دوـجو  اـب  دـنوش . ریگرد  یناـمزاس ، تسایـس  دتـس  داد و  رد  دـنناوت  یم  ناریدـم  هنوـگ  نیمه  هب  ناتـسدریز و  تسا . رگیزاـب 
رتمک رتالاب  ياـه  تسپ  ناـنکراک  هب  تبـسن  رت ، نییاـپ  ياهتـسپ  ناـنکراک  ناـیم  رد  یـسایس  راـتفر  هک  دراد  دوجو  رواـب  نیا  يا  هدرتسگ 

یم هتفرگ  راک  هب  ینامزاس  حطـس  ره  رد  نانکراک  طسوت  یلمع  هنوگ  هب  هک  دراد  دوجو  یعونتم  یـسایس  ياـه  کـیتکات  تسا . لوادـتم 
: زا دنترابع  هک  دوش 

هداد رارق  الب  رپس  نارگید  هک  یماگنه  تسکـش . کـی  رد  دوخ  مهـس  ندـناسر  لقادـح  هب  زا  يرود  اـهنآ : شنزرـس  اـی  نارگید  هب  هلمح 
یم رامـش  هب  لاعف  شیب  راتفر  دشاب ، دودحم  عبانم  يارب  تباقر  شهاک  فده  هک  یماگنه  یلو  دوش  یم  بوسحم  یلاعفنا  يراتفر  دنوش 

دیآ .
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کی ندرک  ناـهنپ  تسا ؛ هلمج  نآ  زا  تاـعالطا ، يدـمع  فـیرحت  اـی  نتـشادهاگن  یـسایس : رازبا  کـی  ناوـنع  هب  تاـعالطا  زا  هدافتـسا 
اهتسدالاب . یتاعالطا  نارابمب  هار  زا  بولطمان ، تیعضو 

هقیلـس قوذ و  قباـطم  دوخ ، شیارآ  ساـبل و  عون  باـختنا  اـم :) زا  نارگید  يزادرپ  ریوصت  تیریدـم   ) دوـخ زا  بوـلطم  يریوـصت  داـجیا 
بـسک رابتعا  نارگید  ياـهتیقفوم  زا  ندرک و  بلج  دوخ  ذوفن  اـهتیقفوم و  هب  ار  نارگید  هجوت  یناـمزاس ، ياـه  راـجنه  تیاـعر  نارگید .

ندرک .
نداد تکراشم  هار  زا  میمصت  کی  هب  نارگید  نتخاس  دهعتم  میمـصت ، کی  يارب  نیـشیپ  تیامح  بسک  یمدرم :)  ) یتیامح هاگیاپ  داجیا 

يریگ . میمصت  رد  نانآ 
یسولپاچ .)  ) دیآ یم  ناششوخ  ذوفن  اب  دارفا  هک  ییاهراک  هب  نتخادرپ  نارگید :) نداد  رارق  دقفت  هجوت و  دروم   ) نارگید شیاتس 

دنناسرب . هجیتن  هب  ار  اهراک  دنناوت  یم  هک  يوق  دارفا  اب  یمیت  لیکشت  يوق : ياهنامیپ  مه  اب  تردق  فالتئا 
نامزاس . جراخ  لخاد و  رد  یتیامح  يا  هکبش  داجیا  نداد :) هولج  طبترم  ذوفن  اب  دارفا  هب  ار  دوخ   ) ذوفن اب  دارفا  اب  ترشاعم 

دیاب زین  امـش  نیا  رب  انب  مدرک ، وت  قح  رد  یفطل  نم  : ) یقالخا رظن  زا  نارگید  ندرک  راکهدـب  لثم :) هب  هلباـقم   ) یقـالخا ياـهمازلا  داـجیا 
(. نایئاضر 1383 ( ) ینکب نم  قح  رد  یفطل 

موبلپا و هک  دنتسه  ییاه  کیتکات  نافلاخم ، ياقترا  تاعالطا و  تیریدم  نارگید ، يزادرپ  ریوصت  تیریدم  اه ، هکبش  فالتئا و  لیکـشت 
تسا : هنوگ  نیدب  اهنآ  تایرظن  رصتخم  روط  هب  هک  دننک  یم  هراشا  اهنآ  هب  ( APPELBAUM & HUGHES, 1998  ) زجویه

شزرا اب  ییاهتسپ  رد  تسا  نکمم  دارفا  نیا  تسا . مهم  دارفا  اب  ندرک  یهارمه  لماش  یسایس  کیتکات  نیا  اه . هکبـش  فالتئا و  لیکـشت 
یخرب دشاب . دیفم  دناوت  یم  نآ  نتشاد  هک  دزاس  مهارف  ناشیارب  ار  یتاعالطا  تسا  نکمم  اهنآ  لغش  هک  یلاح  رد  دنشابن ، نشور  یسایس 

مهم تاعالطا  هب  ات  دـنک ، یم  کمک  اهنآ  هب  رما  نیا  دـنیای ، یم  ار  رتالاب  حطـس  تیریدـم  رد  دارفا  اب  یتسود  داجیا  ناکما  هک  يدارفا  زا 
دنشاب . هتشاد  یسرتسد 

تیریدـم لـماش  درب و  یم  راـک  هب  یناـمز  ره  رد  يدرف  ره  یلمع  يا  هنوگ  هب  هک  يا  هداـس  کـیتکات  نارگید . يزادرپ  ریوصت  تیریدـم 
 ، ندوب باذـج  ندوب ، رادافو  لماش : هک  دـنهد  یم  حـیجرت  ار  ياهژیو  ریواصت  اهنامزاس  رتشیب  ًامومع  تسوا . دوخ  ینوریب  کبـس  رهاظ و 

ریوصت دـناوت  یم  درف  هدـش ، هداد  حـیجرت  ینهذ  ریواـصت  نیا  نداد  ناـشن  يارب  يدـمعت  يرهاـظ  اـب  تسا . هریغ  یگتـسارآ و  تقادـص ، 
دنک . داجیا  نامزاس  ذوفن  اب  ياضعا  يور  رب  یتبثم  يزادرپ 

عقوم هب  روط  نیمه  تیهام و  تسا . كرتشم  نامزاس  ياضعا  نیب  هک  تسا  یتاعالطا  تیریدم  لماش  رگید  کیتکات  تاعالطا . تیریدـم 
ًالامتحا دننک  یم  تکرـش  تاعالطا  تیریدم  يزاب  رد  هک  يدارفا  دراذگب . نارگید  راتفر  يور  رب  يوق  یتارثا  دـناوت  یم  تاعالطا  ندوب 

راشتنا رب  اهنآ  نآ ، ياج  هب  داتفا . دهاوخ  رطخ  هب  ناش  هدنیآ  رابتعا  هک  لیلد  نیا  هب  دننک . یمن  رشتنم  طلغ  تاعالطا  دنیوگ و  یمن  غورد 
دنراد . اکتا  ناشاهفده  هب  یبایتسد  يارب  ربتعم ، تاعالطا  هدش  يزیر  همانرب  تقد  هب 

تسا . وا  یسایس  نابیقر  هب  کمک  فلاخم  فذح  يارب  تسا  یهار  اما  دشاب  بیجع  تسا  نکمم  رما  نیا  نافلاخم . ياقترا 
یم یفص  ياهتسپ  ای  نامزاس  هیلوا  تیرومأم  اب  طبترم  قیقد ، یلکش  هب  اهتسپ  زا  یخرب  ینامزاس ، ره  نورد  یلمع  هنوگ  هب  ندوب . فص 

هتـشاد ناشدوخ  ورملق  هطیح و  نورد  يدایز  تردـق  تسا  نکمم  يداتـس  ناـنکراک  هک  یلاـح  رد  دنتـسه . ناـمزاس  بلق  رد  هک  دنـشاب ،
ار رتمهم  ياهمیمـصت  اهنت  هن  یفـص  نانکراک  دنهد . یم  ار  هلمح  نامرف  هدمع  ثحابم  رد  هک  دنتـسه  یفـص  نانکراک  ًالومعم  اما  دنـشاب 

يارب هار  کی  نیاربانب  دـنوش . هداد  اقترا  یلاع  حطـس  ياهتـسپ  هب  اـت  دراد  دوجو  يرتشیب  لاـمتحا  هکلب  دـننک ، یم  ذاـختا  ناـمزاس  نورد 
هب ور  تکرح  ذوفن و  تریصب ، بلغا  رما ، نیا  تسا . یفـص  تسپ  کی  هب  ندش  لقتنم  ای  ندش  بوصنم  نامزاس ، کی  نورد  ذوفن  بسک 

. دنک یم  بلط  ار  يرتشیب  يالاب 
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يریگ هجیتن  - 16
نیا اب  دـنزن ، اهراتفر  هنوگ  نیا  هب  تسد  یـسک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  هک  يریدـم  درب . نایم  زا  ناوتیمن  ار  ناـمزاس  رد  یـسایس  ياـهراتفر 

رد ات  درک  لرتنک  دـیاب  ناوت و  یم  ار  یـسایس  ياهرونام  یلو  تسا . هتـشاذگ  شیامن  ضرعم  هب  ار  دوخ  یحول  هداس  زا  يا  هناـشن  شرگن 
ار دوخ  هجوت  دنناوتیم  اهناسنا  : » درادیم نایب  نینچ  دراوراه  هاگشناد  داتسا  کینزلاس  ماهاربآ  دنریگ . رارق  هدنزاس  یقطنم و  یتیدودحم 

يرتمک يرکف  یـساسحا و  يژرنا  دنوش  زکرمتم  یـسایس  ياهراتفر  رب  رتشیب  هچ  ره  نیاربانب  دنزاس ، زکرمتم  لئاسم  زا  ینیعم  دادعت  يور 
شور يدرف ، ياهـشزرا  هب  درف  ره  ندوب  یـسایس  نازیم  هک  دوـش  یم  هتفگ  دـنامیم .» یقاـب  راـک  یعقاو  لـئاسم  هب  تخارپ  يارب  ناـنآ  زا 

رد تسا ، هدـش  هتـشاذگ  رانک  هک  دـنک  ساسحا  دـبای و  اقترا  يدـنک  هب  هک  تسا  نکمم  یلوا  دراد . یگتـسب  وا  يوخ  قلخ و  یقـالخا و 
فیط تیاهن  ود  رد  هک  يدارفا  دـهدب . تسد  زا  ار  شیوخ  رابتعا  تیثیح و  دوش و  مهتم  یتمدـخ  شوخ  هب  تسا  نکمم  یمود  هک  یلاح 

یسایس ياهراتفر  زا  یطسوتم  نازیم  لومعم  روط  هب  دنیآ . یم  رامش  هب  یهورگ  شالت  رد  فیعض  دارفا  ناونع  هب  دنریگ  یم  رارق  یـسایس 
لباق ریغ  اـهنامزاس  رد  یـسایس  راـتفر  میتفگ  سپ  دوش . یم  بوسحم  هدـیچیپ  ياـهنامزاس  رد  تاـیح ، همادا  رازبا  ناونع  هب  هدـش  باـسح 

هک عبانم  ریاس  تردـق و  زا  هدافتـسا  هعـسوت و  ندروآ ، تسد  هب  نوچمه  هژیو  فادـها  يارب  هک  تسا  ییاـهتیلاعف  لـماش  هدوب و  باـنتجا 
: تسا رتهب  اهنامزاس   رد  یسایس  ياهراتفر  حیحص  تیریدم  يارب  دریگ . یم  ماجنا  دوش  یم  صخش  يرترب  داجیا  ثعاب 

دنشابن . یسایس  دنچ  ره  تسا  یسایس  ناتیاه  هزیگنادننکن  روصت  نیریاس  هک  ددرگ  راتفر  يروط 
يریذپ  تیلوئسم  ناتسدریز ، هب  ندیشخب  لالقتسا 

روز  ندرب  راکب  زا  يرود 
راکشآ  ینلع و  روص  هب  تفلاخم  مالعا  يارب  طیارش  ندرک  مهارف 

. ددرگ زیهرپ  یناهنپ  ياهتیلاعف  زا  و 
تیریدم راکهار  عبنم :

. مهدزای تبون  ، دیراورم تاراشتنا  ، نارهت  ، یسایس گنهرف  ( ، 1357  ،) شویراد ، يروشآ عجارم 
ياهـشهوژپ زکرم  ، نارهت ، موددـلج ، یبارعاو نایئاسراپ  ، دـمحم دیـس  یلع و  ، راتخاس یحارط  ناـمزاس و  يروئت  (، 1374 ،) دراچیر ، تفد لا 

. لوا تبون  ، یناگرزاب
1384،ص 4. دادرخ ، مهن هرامش  ، ینامزاس شناد  تیریدم  هلجم  ، رضاحرصعرد مسیلوایکام  یگنس  پوت  يزاب  ، يدهم ، یناولا

تاقیقحت و هسـسوم  تاراشتنا  ، نارهت ، نارگیدو يزیراپداژن  ناریا  ، يدهم ، ینامزاس راتفر  تیریدـم  (، 1379 ،) نارگیدو نوهرمرش  ، رآ ناج 
. مود تبون  ، تیریدم شزومآ 

. لوا تبون  ، یناگرزاب ياهشهوژپ  زکرم  ، نارهت ، یبارعا نایئاسراپ و  ، دمحمدیس یلع و  ، ینامزاس راتفر  تیریدم  (، 1374 ،) نفیتسا ، زنیبار
. شخب ضایف  ، دمحا  ، تیریدم ( ، 2005 ، ) نیفیرگ ، یکبر

1370،ص 18. هامرهم ، مهدزناش هرامش  ، ریبدت هلجم  ، اهنامزاس رد  تیصخش  رورت  هدیدپو  ناریدم  ، دومحم ، یچتعاس
. لوا تبون  ، دیون ، نارهت ، لوا دلج  (، ناکاین راتفگ  ) وزوس رالاتآ  (، 1359 ،) بوقعی ، سدق

لوا تبون  ، همرت تاراشتنا  ، نارهت ، ینامزاس راتفر  تیریدم  (، 1377 ،) رغصا ، یکبشم
. لوا تبون  ، دیراورم تاراشتنا  ، نارهت ، هدازرامعمو یناولا  ، اضرمالغو يدهم  ، ینامزاس راتفر  (، 1374 ،) نیفیرگ ، دهروم

 . نارهت تمس ، تاراشتنا  نامزاس ،  رد  یسایس  ياه  راتفر  تیریدم  (. 1383 : ) یلع نایئاضر ،
Appelbaum H.Steven , Hughes 12) Brent (1998)."Ingratiation as a Political Tactic: - 

.effects2within the organization "Management Decision , 36/2 , 85-95
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POLITICAL BEHAVIOR by J. Neil Schulman I've now written four books -- two novels and
two nonfiction -- which have as their themes the uses, abuses, and consequences of

. power
My novel, Alongside Night, is a cautionary tale which shows what happens when arrogant
politicians spend a country into bankruptcy and what could happen if black-marketeers

. and libertarians combined forces to stop them
My novel The Rainbow Cadenza shows how sacrificing the rights of powerless people to
the powerful is the consequence of using "the greatest good for the greatest number" as

. the basis of public policy
In Stopping Power: Why 70 Million Americans Own Guns, I presented evidence and
arguments that widespread private ownership of firearms is a precondition for a free
society: one which doesn't allow the sacrifice of individual rights to the desires of the

. powerful
And in Self Control Not Gun Control, I examine the alternatives of having the power to

. control your own life as opposed to giving away that power so that others run it for you
But, in all these thousands of words, I appear never to have focused on one aspect of
power: the choice of whether one is civil only to people who have the power to punish you

. for incivility, or whether one is civil even to those who can't
My friend, author and talk-show host Dennis Prager, writes in his latest book, Think A
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Second Time, that you can tell a person's character by how he treats people when rude
. treatment goes unpunished -- such as how someone treats a waitress

Two decades ago when I first moved to Southern California, I couldn't afford a car, so I
walked ... and was frequently cat-called by people in cars for no other reason than that
they were on wheels and I was on foot. Like former civilizations where peasants walked
and gentry were in carriages, Los Angeles is a culture where pedestrians are second-
class citizens. The traffic laws may require cars to yield to them but every once in a while

. drivers still feel they have to show pedestrians where they stand in the scheme of things
Nowadays we speak of civilization without asking what "civil" behavior is. We speak of

. politics without asking whether it has anything to do with being polite
Here is the secret to all politics, all civilization: civil or politic behavior is based on the
premise that one is courteous to the set or class of those people who can hurt you or

. deny you something you want if you're not nice to them
Spend a few minutes watching Congress on C-SPAN. Here are men and women

exercising power. Polite use of titles and honorifics is standard procedure even while
calling another politician's arguments idiotic, one refers to "my esteemed colleague." The
Chair gavels down members who dip below that standard with phrases like, "The
member will not refer by name to members of the other house" or "The member will

." refrain from personal attacks
But notice that these Congressional rules of polite behavior only apply to other powerful
politicians. No one reprimanded Congressman Charles Schumer when during a hearing he
called the National Rifle Association "nuts" and "flat-earthers" for defending their
interpretation of the Second Amendment. Charles Schumer, being in Congress, exercises
institutionalized power. The NRA, when it lobbies, merely attempts to influence the use of
institutionalized power the NRA, being a private organization, has no institutional power
of its own. Charles Schumer knows that he represents a Congressional district whose
residents are largely not NRA members he knows that the NRA can't retaliate against

. him. Therefore, Charles Schumer can be as rude to the NRA as he likes
Gun-rights activists often quote author Robert A. Heinlein's maxim that "An armed society
is a polite society." That statement is historically true, but it's important to remember the
context. When "gentlemen" carried swords, insulting a gentleman was done with the
consequence of being challenged to a duel discourtesy was punishable by the possibility
of death. But unarmed peasants were treated as badly as "gentlemen" felt like treating
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. them: harsh words, kicks, and cuffs on the head included
I've noticed that writers in computer conferences quote "An armed society is a polite
society" often in the same message that they rhetorically savage someone more

generally, it's quite common to find that individuals who are gentle in person become

demons when they write on line and can vent their true feelings without consequence.
And this follows from the nature of "virtual reality" where everyone is, if not anonymous,
at least inconvenient to track down in the real world. The person you insult is as likely as

. not to be several thousand miles away
A few weeks ago, I wrote an article profanely cursing out writer Garry Wills (note: not
George Will) for an article in the New York Review of Books where Wills was being
blatantly dishonest about the intents of the framers of the Second Amendment. I

received a number of angry

یسایس یسانش  ناور 

ینیسحرمث  تقادص  رایماک 
تسا یهاک »  ریز  بآ  هاگ «  هدیچیپ و  رایسب  يدوجوم  یمدآ  ددرگ . یم  زاب  ناسنا »  راتفر  هب «  تسایـس  ملع  تاعوضوم  زا  یمهم  شخب 

يرورـض زا  یخرب  هک  دـننک  یم  هراشا  یتسرد  هب  شناراکمه  رملاپ و  یتنوم  تسین . ینیب  شیپ  اـصوصخ  تخانـش و  لـباق  یتحار  هب  هک 
ملع هب  دیدج  یـشرگن  ، 1367 نارگید :  رملاـپ و  یتنوم  ددرگ ( . یم  زاـب  یـسانشناور  هزوح ي  هب  یتاذ  روط  هب  یـسایس  تالاوئـس  نیرت 

 « یمومع راکفا  يرت «  عیسو  حطس  رد  ای  وا و  راکفا  هنوگچ  دزومآ ؟ یم  ار  هیلوا  یسایس  ياه  شیارگ  ناسنا  هنوگچ  ص 139 )  تسایس ،
یم روبع  یکاردا  ياه  یفاص  هچ  زا  یـسایس  يریگ  میمـصت  دـنیآرف  دـنوش ؟ یم  لوحتم  يدـنیآرف  هچ  یط  رد  راـکفا  دریگ ؟ یم  لـکش 

هزوح ي هب  هک  رگید  مهم  شـسرپ  اههد  و  ددرگ ؟ یم  یتاباختنا  ياهدزمان  لابق  رد  درف  تفلاخم  ای  يراداوه  بجوم  یلماوع  هچ  دیامن ؟
مظن اب  هکنآ  زا  شیپ  اذل  دهاوخ »  یم  هتفشآ  رازاب  دزد  یسایس «  طباور  هصرع ي  رد  هک  دشاب  نامدای  ددرگ . یم  زاب  یسایس  یسانشناور 

، اه هقرف  اه ، هورگ  اه ، بازحا  صاخشا ،  نایم  يادیپان  لباقتم و  تابسانم  لیلحت  هب  دیاب  میشاب ، هتشاد  راکورـس  تابـسانم  ینوریب  یقطنم 
یمن بآ  هب  رادـگ  یب  یـسایس «  نارگ  يزاب  سپ  شیاسآ »  ياج  هن  تسا و  شیامزآ  ياج  ایند  دـب «  اـی  بوخ  میزادرپب . اـهروشک و ... 

تاحیـضوت هب  ار  یـسایس  ياـه  هدـیدپ  هیلک ي  ناوت  یم  هن  هک  دـنیامن  یم  هراـشا  یتسرد  هب  شناراـکمه »  رملاـپ و  یتـنوم  هتبلا «  .« دـننز
نیا رد  ص 140 )  عبنم ، ناـمه  دومن ( . رظن  فرـص  یناور  لـماوع  هیلک ي  زا  هکتیا  هن  و  ندومن )  يواـکناور  داد (  لـیلقت  یتخانـشناور 

ثحب یسایس  یسانشناور  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  :1 ـ  مییامن یم  یلامجا  يا  هراشا  یسایس  یسانشناور  ثحابم  زا  عوضوم  دنچ  هب  شخب 
یلم یموق و  ای  یبزح و  ياه  تیوه  دننام  یعامتجا  دعب  رد  ای  يدرف و  حطس  رد  نتـشیوخ  موهفم  بلاق  رد  هچ  دارفا  یـسایس  یبای  تیوه 
هورگ هسردـم ، هداوناـخ ، تسا . یباـستکا »  و «  ینتخومآ »  یعوضوم «  هکلب  دوـش  یمن  نییعت  وا  دـلوت  ودـب  زا  درف  تیوـه  تسا . هریغ  و 

صخش دوخ  ییاهن  ریگ  میمصت  هک  دنچ  ره  دنیامن  یم  افیا  درف  تیوه  نییعت  تیبرت و  رد  ییازـسب  شقن  یهورگ  ياه  هناسر  نالاسمه و 
لامتحا دوش ، یم  حرطم  یـسایس  ياه  ثحب  نادـنزرف  روضح  رد  هک  يا  هداوناـخ  رد  هک  تسا  هداد  ناـشن  اـه  یـسررب  یخرب  دـشاب . یم 

ـ  یبای تیوه  نوماریپ  تنرتنیا ـ  اصوصخ  یهورگ ـ  ياه  هناسر  شقن  زین  دوب . دهاوخ  رتشیب  نادنزرف  نیدـلاو و  نایم  یـسایس  یگتـسبمه 
اهروشک و یناـهج »  یناـمز ـ  يدوبمه  تیعـضو «  رد  هک  تسا  یعیبط  تسا . راـکنا  لـباق  ریغ  ناریا  نوچ  یناوج  عماوج  یـسایس  يزاـس 
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شیوخ بولطم  ياهرایعم  اب  بسانتم  اهروشک  رگید  نامدرم  يراتفر  ياه  هراـگنا  اـه و  شرگن  ینوگرگد  ددـصرد  عفن  يذ  ياـه  هورگ 
راتفر لـیلحت  هب  یـسایس  ثحاـبم  زا  يا  هدـمع  مجح  .2 ـ  دـهد یم  شیازفا  ار  عوضوم  نیا  هب  رتـشیب  هب  هجوـت  ترورـض  رما  نیا  دنتـسه .
رهاظ دنیب » . یمن  ار  مشچ  مشچ  نآ «  رد  هک  دنام  یم  ینادیم  هب  یـسایس  هزیتس ي  هصرع ي  ددرگ . یم  زاب  عفانم »  هیواز ي «  زا  یـسایس 
مکاح مادـص (  هب  اکیرمآ  هدـحتم ي  تالایا  هیلوا ي  زبس  غارچ  دـشاب . یم  مه  اب  توافتم  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  یـسایس  طـباور  نطاـب  و 

رد دوخ  عفانم  بوچراهچ  رد  برغ  يدربهار  عیـسو  همانرب ي  زا  یـشخب  تیوک  روشک  لاغـشا  هراـبرد ي  رد  قارع )  تقو  هماـکدوخ ي 
هک دوجوم  ینهذ  ریوصت  تخانش  رد  هن  یلصا  هلئـسم ي  اذل  دوبن . نآ  ینورد  يایاوز  هدهاشم  هب  رداق  مادص  هک  دوب  هنایمرواخ  هقطنم ي 

هورگ فلا (  روشک  ات  دوش  یم  شالت  رگید  ترابع  هب  ددرگ . یم  زاب  ناش  یلم  عفانم  رب  انب  اـهروشک  زاـین  دروم  ینهذ  ریوصت  تخاـس  هب 
لاس دوخ (  سرد  ياه  سالک  زا  یخرب  رد  تسا . نآ  ناهاوخ  یسایس ب )  هورگ  ای  روشک ب (  هک  دیامن  رکف  یلکش  هب  فلا )  یسایس 

، يوق يدرف  ار  يو  ابلاغ  دـنیامن  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  ار  ییاکیرمآ  زابرـس  کی  ات  مدومن  تساوخرد  نایوجـشناد  زا  هک  یناـمز   ( 1382
ییاکیرمآ نازابرس  زا  ینهذ  ریوصت  نیا  دندرک . یم  میسرت  وخ )  دنت  بدا و  یب  اضعب  هتبلا  و  وجارجام ( ، حلـسم ، نادند  نب  ات  دنمـشوه ،

مدرم ناهذا  رد  اکیرمآ  هدحتم ي  تالایا  عفانم  تهج  رد  گنهرف )  هزوح ي  رد  هصاخ  يا (  هدرتسگ  دـنمفده و  یتاغیلبت  يزیر  همانرب  اب 
حرطم ناسنا  یجراخ »  عزاو  و «  یلخاد »  عزاو  هلئسم ي «  مالـسا  ناهج  یـسایس  تایبدا  رد  زاب  رید  زا  .3 ـ  تسا هدش  هتخاس  موس  ناهج 

هب رگید  یخرب  اـما  هتفرگ  رارق  یبلق  شریذـپ  دروم  روما  یخرب  ارچ  دـشاب . یم  هدـننز  بیهن  مکاـح ، ياـنعم  هب  تغل  رد  عزاو  تسا . هدوب 
 » لکـش هب  ینوریب  رابجا  فرـص  هک  دندوب  هدش  هتکن  نیا  هجوتم  نودلخ  نبا  دننام  نیـشیپ  نادنمـشناد  دـندرگ ؟ یم  یقلت  رابجا  تروص 
ار يزات  رگید « ، يریبعت  هب  درب . یم  نایم  زا  ار  ینوریب  راهم  رابجا و  هب  زاین  ینورد  هقالع ي  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  یقلت  یفنم »  لـیمحت 

تخاس ندرک  ینورد  هوحن ي  یسررب  هب  یسایس  یسانشناور  شیارگ  رد  یتاعلاطم  مهم  ياه  هزوح  زا  یکی  درب » . ناوتن  راکش  هب  روز  هب 
. دشاب یم  درف  رب  مکاح  یکاردا  ياه  یفاص  زا  رثاتم  یـسایس  ياه  هدیدپ  تخانـش  .4 ـ  ددرگ یم  زاب  ینوناق )  یمـسر (  ياهراجنه  اه و 

هراـشا یـصخش  تاـیبرجت  عفاـنم ، اـه ،)  يژلوئدـیا  و  تاداـقتعا (  هب  ناوـت  یم  هنیمز  نیا  رد  دـنراذگ ؟ ریثاـت  اـم  كاردا  رب  یلیاـسم  هـچ 
لاس نارهت (  رهش  ياروش  تاباختنا  ياهدزمان  یخرب  ارچ  ؟ تسا توافتم  رهش  بونج  اب  نارهت  رهش  لامش  یتاباختنا  ياهراعـش  ارچ  . دومن
دوخ هب  هداس  یتروص  رگید  ياه  ناکم  یخرب  رد  دـندومن و  یم  هدافتـسا  تاورک »  زا «  شیوخ  ینارنخـس  سلاجم  زا  یخرب  رد   ( 1377
دوخ ياه  ینارنخـس  نیبطاخم  یبایزرا  رد  ییاهرایعم  هچ  ناشیا  هتخادرپ و  ناـشیا  یباـیزرا  هب  ییاـهرایعم  هچ  اـب  نیبطاـخم  دـنتفرگ ؟ یم 

يداقتعا ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  هب  هلودـلا  مظاـن  ناـخ  مکلم  ازریم  ياـه  ینارنخـس  نیرت  لـمات  لـباق  زا  یکی   : یخیراـت یلاـثم  ؟ دنتـشاد
يارتکد عطقم  هلاسر ي  ییارون »  هتـشرف  رتکد «  مناـخ  دراد . دـیکات  ناـشیا )  تاداـقتعا  اـب  ریاـغم  یتح  میهاـفم (  لاـقتنا  يارب  نیبطاـخم 

پاچ هب  لاس 1352  رد  باتک  تروص  هب  ارنآ  هداد و  صاصتخا  هلودلا  مظان  ناخ  مکلم  ازریم  راکفا  عوضوم  هب  ار  اکیرمآ ـ  رد  شیوخ ـ 
رد یـسیلگنا  نابز  هب  یناریا ( »  تیندـم  ناونع «  تحت  ناـخ  مکلم  ازریم  ینارنخـس  نتم  همجرت ي  رثا  نیا  همیمـض ي  رد  تسا . هدـیناسر 

تاغیلبت هویش ي  كرد  رظن  زا  نآ  هعلاطم ي  هک  هدمآ  یلا 234  تاحفص 229  رد  يدالیم )   1891 ندنل ـ  رهش  رد  یحیسم  ناغلبم  عمج 
ثیداحا و لوصا  هک «  دراد  هراشا  ینارنخس  نیا  رد  ناخ  مکلم  تسا . دنمدوس  یمالـسا  ياهروشک  رد  ارگبرغ  ناددجتم  زا  یخرب  یناور 
 « ماکحا و «  اه » هطباض  نآ «  هب  دانتـسا  هب  ار  يا  هزات  لوصا  ای  دـیدج  نوناق  ره  ناوت «  یم  هک  تسا  نارک  یب  ییاـیرد  مالـسا ، رد  ننس » 
یم ار  امش »  ندمت «  ساسا  هک  ار  یلوصا  نآ  دیاب  هک  تسین  دیدرت  میا .  هتشاد  مه  هبرجت  تباب «  نیا  رد  دیوگ .... «:  یم  وا  دومن . عضو 

 ) دیوگ یم  نانچ  نینچ و  تلود  نالف  ای  ریفـس  نالف  هک  مییوگب  میریگب و  سیراپ  ندنل و  زا  ار  نآ  هکنیا  ياج  هب  اما  مییامن ، ذخا  دنزاس 
هب رما  نیا  توبث  تسا .  مالـسا  اـهنآ  عبنم  هک  مییوـگب  مییاـمن و  ذـخا  ار  لوـصا  نآ  هک  تسا  ناـسآ  دوـش )  یمن  هتفریذـپ  مه  زگره  هک 
دـش تباث  هتفگ و  هک  نیمه  دـندوب  دورطم  دـندمآ و  اپورا  زا  هک  يراکفا  نامه  ینعی  میا .  هتـسناد  هبرجت  هب  ار  نیا  دراد و  ناکما  یناسآ 

ینایاپ هیصوت  رد  و   ( ص 233 ، 1352 ییارون :  هتـشرف  دندیدرگ ( » .  لوبقم  قایتشا  يور  زا  گنرد و  یب  دـنا ، هتفهن  مالـسا  دوخ  رد  هک 
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ینید يوب  گنر و  اب  یبرغ  دیاقع  ذخا  هبرجت  يو  روظنم  میا { .  هتـشاد  يا  هبرجت  نینچ  هک  لاح  دـیوگ « یم  یحیـسم  ناغلبم  هب  شیوخ 
هدرک فرصم  هجیتن  نودب  يورین  لوپ و  هزادنا  نیا  هک  امش ـ »  نارادمتـسایس «  هک  تسا  ناملـسم  اه  نویلیم  دوس  هب  نم  رظن  هب  تسا } . 

همه ي هک  دنیامن  مدرم »  نتخاس  دعاقتم  رد  یعس  یجراخ «  لوصا  نآ  ندرک  هضرع  رد  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  شور  هک  تسا  رتهب  دنا ـ 
کمک ندمت  رشن  تکلمم و  يرادیب  رد  دناوت  یم  رتشیب  لاس ، کی  رد  امش  هدنیامن ي  قیرط  نیدب  تسا . ناناملسم  ام  دوخ  زا  لوصا  نآ 

ار ام  تموکح  ای  ام  مدرم  دناوتب  هک  يریفس  ره  تسا ... . هتشادن  ار  رثا  نآ  نرق  کی  رد  امش  شـشوک  یعـس و  مامت  هکنآ  لاح  و  دیامن ـ 
دناوت یم  رتهب  امـش  عفانم  تسایـس و  هب  املـسم  تسین ، ام  نید  هیلع  درادن و  يراک  هجو  چیه  هب  یبهذم  قیالع  اب  وا  هک  دـنادرگ  دـعاقتم 
عانقا شور   ( ص 234 عبنم ، نامه  دنا ( » .  هدرب  شیپ  زا  امش  ياه  کناب  نهآ و  هار  هیرحب و  رکشل و  عومجم  نونک  ات  هک  دیامن  تمدخ 

یم مالـسا  ناهج  رد  رـضاح  نارکفنـشور  زا  یـشخب  لامعتـسا  هجوت و  دروم  زین  نونکا  مه  ناـخ  مکلم  ازریم  نوچ  ینارکفلارونم  يزاـس 
هورگ شقن  هب  یـسایس  یـسانشناور  رد  مـهم  ثحاـبم  زا  رگید  یکی  5 ـ   ( وش تعامج  گـنرمه  اوسر  يوشن  یهاوخ  هویـش ي :  دـشاب ( .

ـ )  تاضق دننام  روشک (  کی  تاماقم  دیاب  هک  دوش  یم  هتفگ  الثم  ددرگ . یم  زاب  ناشیا  هدش  ساسحا  ياهزاین  تیادـه  رد  هعماج  عجرم 
نیا نانیب  یحطس  هاگن  فالخ  رب  اجنیا  رد  دنـشاب . زاین  یب  یلام  رظن  زا  روشک ـ  هب  تنایخ  یـسایس و  داسف  عوقو  لامتحا  شهاک  تهج  هب 

ندوب اراد  هارمه  هب  یـسایس (  تاماقم  ینهذ  يزاین  یب  یلـصا  دوصقم  هکلب  تسین . ناشیا  ندرک »  دـنمتورث  ترورـض  ياـنعم «  هب  نخس 
ياهزنب قرب  قرز و  دنرت » . جاتحم  دنرت  ینغ  هک  نانآ  دش  ممولعم  لیف  مشچ  یگنت  زا  هکنآ «  هچ  تسا . هدوب  لوقعم )  طسوتم و  یتشیعم 

ياه هورگ  قیرط  زا  نارادمتسایس  ینهذ  ياهزاین  تیاده  یگنوگچ  هب  یسایس  یسانشناور  هجوت  ور  نیا  زا  تسا . ریذپان  يریـس  سناگلا 
. دوش یم  فوطعم  يا )  هسیاقم  يراتفر و  عجرم ( 

  
 

political psychology
Understanding the psychological aspects of national and international political   
developments is increasingly important in this age of international tension and sweeping
political change. Political Psychology, the journal of the International Society of Political
Psychology, is dedicated to the analysis of the interrelationships between psychological
and political processes. International contributors draw on a diverse range of sources,
including clinical and cognitive psychology, economics, history, international relations,
.philosophy, political science, political theory, sociology, personality and social psychology

؟ تسیچ مسیلایسوس 

?What Is Socialism ... 
تادویق زا  اه  ناـسنا  ییاـهر  هب  هک  ددرگ  یم  قـالطا  یعاـمتجا  هفـسلف ي  کـی  هب  مسیلایـسوس  کـیتارکمد  یعمج و  لرتنک  تیکلاـم و 

/ ییالاکریغ طباور  یعامتجا ، تادیلوت  رب  دـشاب . دـقتعم  يرباربان  رامثتـسا و  زا  يراع  يا  هعماج  لیکـشت  یعامتجا و  يداصتقا / هنالداعان 
یم روآ  یگتـسبمه  تابـسانم  یقفا و  یلحم / ياه  یتموکح  دوخ  لیکـشت  یـصخش و  یگدـنز  رد  تشونرـس  نییعت  قح  يدزمراـکریغ ،

ياـه تیلاـعف  دـیلوت و  یعاـمتجا  رازبا  رب  یـصوصخ  لرتنک  تیکلاـم و  هلمج  زا  يراد و  هیامرـس  رگرامثتـسا  نیزاوم  نیزگیاـج  تسیاـب 
تباقر يدرف و  ییوجدوس  گنهرف  تورث و  تردـق و  نابحاص  هنایارگرادـتقا  تموکح  يدزمراـک ، یلوپ و  متـسیس  تورث ، يداـصتقا و 
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هدـمع ي ناکرا  رب  یـصوصخ  تیکلام  ریظن  ییاه  مرها  قیرط  زا  هیامرـس  نابحاص  مسیلاتیپاک ، بوچراـچ  رد  رگا  ددرگ . برخم  ییارگ 
دـیلوت و هب  مدرم  شکتمحز  ياه  هدوت  تیرثکا  ینعی  ایراتلورپ  راک  يورین  يریگراکب  و  هریغ ) تاـعالطا ، يژولونکت ، هیامرـس ،  ) داـصتقا

يو تشیعم  جراخم  طسوتم  لداعم  اتدمع ، رگراک  هب  شزرا  نوناق  يانبم  رب  رگا  دنزادرپ و  یم  نآ  یصوصخ  فرـصت  تورث و  دیلوتزاب 
یم قلعت  راد  هیامرـس  هب  دوس  ناونع  هب  هدوزفا ) شزرا   ) نآ یقباـم  دوش و  یم  تخادرپ  یعقاو ) شزرا  زا  یـشخب   ) قوقح شا  هداوناـخ  و 

کی رد  تردـق  تورث و  نابحاص  زا  یتیلقا  نیب  یتاقبط  خارف  رایـسب  هلـصاف ي  داجیا  هب  رباربان  هنارگرامثتـسا و  هطبار ي  نیا  اـعبط  دریگ ،
رقف و شرتسگ  اـتجیتن  رگید و  فرط  رد  ناراـکیب  ناـشکتمحز ، ناریگبدزم ، زا  يا  هعومجم  ینعی  اـیراتلورپ  زا  یمیظع  تیرثـکا  فرط و 

رایتخا دـننام  يرگید  رایـسب  یعامتجا  ضراوع  هک  ددرگ  یم  رجنم  هعماج  مظعا  شخب  ینعی  مدرم  ياـه  هدوت  ناـیم  رد  عیـسو  تیمورحم 
یم نآ  راجنهان  لصحام  یعامتجا  يداـصتقا / ملاـسان  ياـه  تباـقر  ییارگ و  درف  یگناـگیب ، دوخزا  فدـه ، یب  ییارگ  فرـصم  ییادز ،

لاس 2003 رد  اـهنت  دریگیم و  ماـجنا  يداـصتقا  تیلاـعف  رـالد  نویلیرت  لداعم 7  هنـالاس  اـکیرما ، رد  اریخا  هکیلاـح  رد  لاـثم  يارب  دنـشاب .
هلصاف دوجو  يراد و  هیامرس  يرامثتسا  تابسانم  هطلـس  رطاخب  اما  دنتـشاد ، تعفنم  رالد  نویلیب  لداعم 850  یغلبم ، اکیرما  ياه  یناـپمک 

اما دنتسه  تورث  زا  دصرد  زا 40  شیب  بحاص  تیعمج  زا  دـصرد  کی  دودـح  طقف  ریخا  ياه  لاس  رد  هعماج  نیا  رد  یتاـقبط  میظع  ي 
رب یلرتنک  هنوگ  چـیه  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  رگراک  هقبط ي  هک  دـصرد  يـالاب 60  هدوـب و  رقف  طـخ  ریز  رد  مدرم  زا  دـصرد  دودح 20 

ابیرقت ینعی  راد  هیامرس  هقبط ي  فرط  زا  یـسایس  يداصتقا / کیژتارتسا  ياه  همانرب  لرتنک  تحت  دنرادن و  دوخ  راک  يداصتقا و  تیلاعف 
ار نآ  رگید  هنوـمن  و 16 .)  17 ، 23  ، 116 117 تسوگا : يالوج / ریویر ، یلتناـم   ) دـننکیم شـالت  یگدـنز  يارب  تیعمج ، زا  دـصرد   2
زا 11 شیب  دـشابیم و  هعماج  نییاپ  رد  دـصرد  زا 10  رتـشیب  ربارب  تیعمج 17  يالاب  هدر  زا  دـص  رد  تورث 10  هک  دـید  ناریا  رد  ناوتیم 

هنرگو رویرهش 1385 .)   23 انسیا ، زا  هدش  هتفرگ  ، 2006 ربماتپس يرگنـشور 19  تیاس   ) دننکیم یگذنز  رقف  طخ  ریز  تیعمج  زا  دصرد 
هیامرـس یعامتجا  يداصتقا / تابـسانم  رد  لاـکیدار  رییغت  ینعی  مسیلایـسوس  روهظ  اـب  پچ ، شبنج  هناـنیب  یقرت  یکیتکلاـید و  رطن  رب  اـنب 
راوتـسا اهنآ  زا  هتـشگ  دـیلوت  تورث  داصتقا و  یلـصا  ياه  مرها  رب  کیتارکمد  یمومع و  لرتنک  تیکلام و  ساسا  رب  هک  یماـظن  اـب  يراد 

طباور دوجو  رطاخ  هب  يراد  هیامرـس  هعماج ي  رد  رگا  دیدرگ . دهاوخ  رتریذپلد  رتافوکـش و  اه  ناسنا  همه ي  يارب  ابیرقت  یگدنز  دشاب ،
لباـقم رد  یتـح  زا و  هناـگیب  هتفاـی  دوخ  هب  لقتـسم  یتردـق  یجراـخ و  دوـجو  ( object  ) ییـش کی  نوچمه  راـک  يورین  يدزمراـک ،
ییالاک تابسانم  هیامرس و  لرتنک  تحت  یعامتجا و  رگمتس  رگرامثتسا و  تادویق  ریسا  مدرم  تیرثکا  دریگ و  یم  رارق  یناسنا  تیـصخش 

، ناراـکیب ناریگبدزم ،  ) مدرم ياـه  هدوت  عطاـق  تیرثکا  ینعی  اـیراتلورپ  مسیلایـسوس ، يرارقرب  تروصرد  دـنریگ ، یم  رارق  نآ  زا  هدـنکآ 
نییاپ ياه  هدر  رد  ناریدم  يرتویپماک ، کیژولونکت / ناصصختم  ناکشزپ ، بلغا  دننام  شکتمحز  راشقا  ریاس  اتسور و  رهش و  نامورحم 

یفن قیرط  زا  هعماج و  یعامتجا  يداصتقا / یهدـنامزاس  رد  دوخ  میقتـسم  هاگآ و  تکراشم  اب  هدوب و  هیامرـس  لرتنک  زا  غراف  طـسوتم ) و 
، دازآ يا  هعماج  داجیا  هب  تسا ، تیناسنا  هدننک ي  یفن  هدمع ي  هدـیدپ ي  هک  نآ  زا  هتفای  قتـشم  يارگ  هناگیب  طباور  دزمراک و  متـسیس 

تابسانم  ) یعامتجا برخم  لماوع  لرتنک  تحت  مدرم  یگدنز  رگید  دیدج  هعماج ي  رد  دننک . یم  مادقا  روآ  یگتسبمه  هنالداع و  ربارب ،
هدمآ تسدب  تبثم  نیزاوم  اه و  شزرا  هکلب  دریگ  یمن  رارق  نآ ) زا  رثاتم  يونعم  يدام / ياه  تیدودحم  هنایارگمتـس و  / هنایارگرامثتـسا

لماکتم رت  یناسنا  رت و  لاکیدار  رت ، عیسو  رایسب  ياه  تیفرظ  اب  یعامتجا  تلادع  یسارکمد و  يدازآ ، هلمج  زا  يرـشب و  خیرات  لوط  رد 
زا یخرب  رد  مسیلایسوس  مان  هب  هک  هچنآ  نرق 20  رد  هک  ددرگ  هراشا  تسا  تیمها  لباق  اجنیا  رد  دنبای   . یم  رارقتـسا  هعماج  رد  هدـش  رت 

یگدـنز و ناسنا  اه  نویلیم  لاح  هب  ات  هک  یتسیلایـسوس  هعماج ي  کی  یناسنا  تیهام  اـب  دـش  هبرجت  قباـس  يوروش  رد  هژیو  هب  عماوج و 
دوخ شیدنارگد  دیاقع  دنتسناوت  یمن  اه  ناسنا  نآ  رد  هک  یبزح  کت  دبتسم  ياه  ماظن  تشاد . هلصاف  دنا  هتخاب  نآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج 

اه و هیداحتا  لیکـشت  قح  نارگراک  هکنیا  هژیو  هب  دـنهدب و  لیکـشت  ار  دوخ  یـسایس  یعامتجا / ياه  نامزاس  اه و  هورگ  دـننک ، زاربا  ار 
يارب کـیژتارتسا  ياـه  يریگ  میمـصت  یعاـمتجا و  يداـصتقا / ياـه  يزیر  هماـنرب  ضوع  رد  دنتـشادن و  ار  دوخ  لقتـسم  ياـه  ناـمزاس 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


نارگ تموکح  رظن  ریز  رد  تسینومک و  بازحا  يربهر  رد  کچوک  رایـسب  تیلقا  کی  لرتنک  تحت  هزیلارتناس و  الماک  هعماج  نامتخاس 
یگدـنز رب  اه  ناسنا  هدوب و  رقتـسم  ایراتلورپ  یعقاو  تموکح  هک  کیتارکمد  تسیلایـسوس  هعماـج ي  کـی  اـب  یتبارق  هنوگچیه  دـندوب ،

نارازگناـینب مهم  رایـسب  هیرظن ي  نیا  هب  رگا  دنتـشادن . دنـشاب ، هتـشاد  روآ  یگتـسبمه  هاـگآ و  دازآ ، لرتـنک  دوخ  یعاـمتجا  یـصخش و 
هک دـشاب  یهیدـب  دـیاب  رگید  تـسا ، هـمه " يارب  يدازآ  دـیق  رد  درف  ره  يدازآ   " هـک میـشاب  دـنبیاپ  سلگنا ) سکراـم و   ) مسیلایــسوس

نییعت رد  اه  ناسنا  هاـگآ  دازآ و  تکراـشم  ینعی  یـسارکمد  زا  رامثتـسا  نودـب  هنوگربارب و  هنـالداع ، یطیارـش  داـجیا  ینعی  مسیلایـسوس 
يونعم يدام و  داعبا  رد  یناسنا  یگدنز  کی  رولبت  ینعی  مسیلایـسوس  تسا . ریذپان  ادـج  یعامتجا  تابـسانم  تلـصخ  يدرف و  تشونرس 

رایسب هلئسم ي  همتاخ  رد  دوب . دهاوخن  ینتفای  تسد  کیتارکمد  اعقاو  یـسایس  راتخاس  کی  ینعی  یعقاو ، یـسارکمد  دوجو  نودب  هعماج 
تسا و هییضق  رت  هداس  فرط  اهنت  نرق  نیا  رد  هدش  هبرجت  مسیلایسوس  زا  دقن  يراد و  هیامرس  برخم  تابـسانم  یفن  هک  تسا  نیا  یتایح 

اما دراد . رارق  پچ  شبنج  لـباقم  رد  یلـصا  شلاـچ  نوچمه  هک  تسا  یعقاو  مسیلایـسوس  داـجیا  تهج  رد  تکرح  یگنوـگچ  عوـضوم 
یعامتجا رت  هنالداع  تابسانم  يونعم و  رت  یلاع  نیزاوم  يوس  هب  هعماج  ریزگان  يورـشیپ  ینعی  کیتکلاید  مسیلایرتام  هفـسلف ي  هب  داقتعا 

وج تلادـع  هاوخیدازآ و  ياه  شبنج  ياه  تیلاعف  تازرابم و  رد  ماجنارـس  تسیلایـسوس ، ياه  ناسنا  ینهذ  يژرنا  تخوس و  هباثم ي  هب 
، یناسنا سدقم  هار  نیا  هب  نادـقتعم  تسا . هدز  یبالقنا  یقرتم و  دـنور  نیا  يزوریپ  رب  ار  دوخ  رهٌم  يرـشب  خـیرات  دـنک . یم  ادـیپ  تیدام 

دننک . لمع  دیاب  مرجال ،
?What Is Socialism رگراک هار  عبنم :

 by Gordon Schultz
The German socialist Karl Marx was once asked what his favorite maxim was. He replied
with a line by the Roman playwright Terence: "I am a man, and nothing that concerns a
man, is a matter of indifference to me."If for the moment we ignore the use of sexist
language in this ancient quotation, we get a feel for the profoundly humanitarian spirit of
Marx and socialists since him.Indeed, socialists are very concerned about the injustice
and social ills in the world today—hunger, poverty, unemployment, illiteracy, disease,
war, the exploitation of workers, the oppression of nations, races, women, and gays, the
destruction of the environment, and the threat of nuclear annihilation.Socialists obviously
don't have a monopoly on compassion, however. What distinguishes socialists from other
socially concerned people is that we do not view these problems as normal, natural,
eternal, or an inherent feature of the human condition. We believe that these problems

are historically and socially created and that they can be solved by human beings through
conscious, organized political struggle and change.Socialist Action argues that the wealth
and other advances produced by industry, technology, and science have made it possible
to eliminate these problems but that these problems continue because of the dominant

economic and political interests and values of society. We assert that capitalism is
ultimately the main source of these problems in the United States and the world
today.Capitalism and the exploitation of workersUnder capitalism, the chief means of
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production—the factories, the railroads, the mines, the banks, the public utilities, the
offices, and all of the related technology—are privately owned by a super-rich minority,
the capitalist class. The capitalists then compete with each other in the marketplace and
run production on the basis of what will bring them the biggest profit.This drive to
successfully compete and to maximize profit leads big business to exploit workers, to pay
their employees as little as possible, a mere fraction of the actual value that they produce.
It also leads big business to resist the efforts of workers to unionize and to obtain
increased pay, reduced working hours, and improved working conditions.This exploitation
of workers results in a gross concentration of wealth, to the benefit of the capitalists and
at the expense of working people. Even in the United States, the richest country in the
world, where workers admittedly have one of the highest living standards, there is
nonetheless a gross concentration of wealth. According to the Federal Reserve Survey of
Consumer Finances, the top 1% of American families (834,000 households) own more than
the bottom 90% (84 million households).This social inequality is aggravated by mass

unemployment, which is endemic to capitalism. Because the means of production is
divided up among the individual capitalists competing with each other, there is no overall
coordination or planning of the economy and consequently no consideration to provide
jobs to everybody who is able and willing to work.This anarchy of production for private
profit also fuels the erratic boom-and-bust cycle of the capitalist economy. Periodically,
the economy experiences crises of overproduction when the capitalists inadvertently glut
the market with products that they cannot sell at a profit. The result is recessions and
massive layoffs of workers, which ruin lives, idle factories, and deprive society of the
benefits of production.The basic irrationality of capitalism is highlighted by the glaring gap
between unmet human needs on one hand and the untapped potential of the existing
human and material resources to fulfill these needs on the other. For example, when
inventors or scientists or technicians develop new, advanced labor-saving technology,
this should be a cause for celebration for workers because it means that the work week
could be cut with no cut in weekly pay. Workers could enjoy greater leisure time without a
drop in income. Instead, the capitalists use labor-saving technology to lay off workers
because, of course, it only makes good sense from the business point of view to cut labor
costs in order to increase profits.In the United States, there is a great need for a massive

construction of more schools, hospitals, child-care centers, and recreation centers. There
is also a great need to repair the nation's deteriorating infrastructure, including its roads,
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bridges, mass transit, and water systems. The capital, raw materials, and labor for such
development exists, but the corporate rich do not invest in such projects because they
correctly judge that it would not be profitable for them to do so. The potential,
overwhelmingly working-class consumers of such services simply would not be able to
afford the prices that big business would have to charge in order to make a profit.Nor
does the capitalist government finance such a massive expansion as part of a public
works program, for a couple of reasons. First of all, it would raise the public's expectation,
which is basically at odds with capitalist ideology, that society should be responsible to
provide for its members. And secondly, it would raise the possibility that the public would
force the government to tax the rich to fund such an expensive program.The oppression
of African-Americans and HispanicsIn addition to exploiting workers, capitalism

contributes to the oppression of other groups in society. White racism and the oppression
of African-Americans arose with the European slave trade, but they have been
perpetuated under capitalism.After the slaves were freed during the Civil War, the
capitalists used racism to justify paying less to Black employees. The capitalists also used
racism to pit white workers against Black workers in order to divide the working class and
weaken the organized labor movement. Despite the gains of the civil rights movement of
the 1950s and '60s, white racist discrimination in employment and in other areas of life
persists.Furthermore, the second-class status of African-Americans has been deepened
by color-blind free market forces, specifically by the recent movement of industry out of
the cities, where the Black community is concentrated. The resulting loss of decent-
paying working-class jobs has increased Black poverty and devastated Black

neighborhoods and families, fueling crime, drug addiction, and hopelessness.The
oppression of Hispanics in the United states is similar to that of African-Americans in that
it is based on widespread racist discrimination, combined with a decline in the number of
available decent-paying jobs. The Anglo suppression of various aspects of Latin culture
and identity worsens the plight of Hispanics in this country.The oppression of women and
gaysWhile the oppression of women predated the establishment of capitalism, the
private profit system has perpetuated their subordination to men. The main basis of
women's oppression in capitalist society is the segregation of women in lower paying jobs
in the labor market and the relegation of women to unequally shared child care and
housework in the family.These two spheres of women's oppression—the labor market

and the family—are mutually reinforcing. So long as women are unduly burdened by child
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care and housework, they will not be able to gain equality with men in employment. So
long as women bring home a smaller paycheck, they will not be able to get their male

partners to share domestic responsibilities equally.These unequal labor relations
between men and women sustain the sexist ideology that justifies different and unequal
gender roles and the rigid, polarized norms for males and females in all aspects of life.The
oppression of gays, lesbians, and bisexuals is largely derived from this sexist ideology.
Gays, lesbians, and bisexuals are stigmatized because they defy the norm of exclusive
heterosexuality and because they do not conform to conventional standards of
masculinity and femininity.Imperialism and U.S. foreign policyOn an international level,
capitalism has led to the development of imperialism. Since the nineteenth century, the
corporate rich of the advanced industrialized capitalist nations of Western Europe, the
United States, and Japan have invested capital and exploited cheap labor and natural
resources in the colonial world of Africa, Asia, and Latin America.The economic

domination of the imperialist nations has distorted the development of the Third World

nations, condemning the masses of their populations to poverty and misery. The rivalry
between the imperialist nations has also led to military conflicts, including two world wars,
as they competed for new world markets and carved up the world. Since the Second
World War, the imperialist nations have been forced to grant most of their former

colonies formal political independence, but their economic domination continues.Since its
victory in World War II, the United States has been the leading imperialist power. At
various points over the past fifty years, the U.S. government has defended American

corporate interests abroad by supporting such repressive, undemocratic governments as
the fascist dictatorship of General Francisco Franco in Spain, the apartheid regime in
South Africa, the shah of Iran, the Marcos dictatorship of the Philippines, and the recently
deposed Suharto dictatorship in Indonesia.The U.S. government has also gone to war or
used other forms of military intervention to defend big business interests, such as in
Korea in the '50s, Cuba in the '60s, Vietnam in the '60s and '70s, Nicaragua in the '80s, and
Iraq in the '90s. The U.S. imperialists have also overthrown democratically elected reform
governments that encroached on U.S. corporate privilege, such as in Iran in 1953,
Guatemala in 1954, the Dominican Republic in 1965, and Chile in 1973.Additionally, the United
States dropped the atom bomb in World War II and launched the arms race with the
Soviet Union—all to intimidate the Soviet Union and to deter the people of the colonial
world from challenging imperialist domination and going the route of socialist
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revolution.The socialist solutionSocialist Action argues that the problems of exploitation
and oppression in the world today can ultimately be solved by first replacing the capitalist
system with a socialist system. The chief means of production should be socialized, that
is, taken out of the private hands of the capitalists and put under public ownership, that is,
government ownership.The economy should then be run by councils of democratically

elected representatives of workers and consumers at all levels of the economy. Instead
of being run on the basis of what will maximize profit for a super-rich minority, the
economy should be planned to meet the needs of the people—in employment, education,
nutrition, health care, housing, transportation, leisure, and cultural development.A
socialist government could raise the minimum wage to union levels, cut the work week
with no cut in weekly pay, and spread around the newly available work to the
unemployed. A public works program, such as the one mentioned earlier, could be
launched to provide yet more jobs and offer sorely needed social services. The
government could provide free health care, from cradle to grave, and free education,
from nursery school to graduate school.A socialist government could also address the
special needs and interests of the oppressed. Existing anti-discrimination legislation in
employment could be strongly enforced, and pay equity and affirmative action for women

and racial minorities could be expanded. Blacks and Hispanics could be granted
community control of their respective communities. The racist, class-biased death
penalty could be abolished.The establishment of flexible working hours, paid parental
leave, and child-care facilities, as well as the defense of safe, legal and accessible
abortion, would provide women with alternatives to sacrificing work for the sake of their
children and because of unwanted pregnancies, respectively. Same-sex marriage could
be legalized, and a massive program, like the space program or the Manhattan Project,
could be financed to find a vaccine and a cure for AIDS.Money currently spent on the
military could be spent instead on cleaning up the country's air and waterways and
developing environmentally safe technology. A socialist government of the United States
would end this country's oppression of Third World nations because it would not be
defending corporate profit there but would be encouraging the workers and peasants of
those countries to follow suit and make their own socialist revolutions.The socialist
system that Socialist Action advocates would be a multiparty system, with all of the
democratic rights won and enjoyed in the most democratic capitalist nations, including
freedom of speech, freedom of the press, freedom of association, freedom of assembly,
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and freedom of religion. A genuinely socialist system would be far more democratic than
the most democratic capitalist system because in a socialist economy the common

working people would democratically decide what should be produced and how it should
be produced.Social democracy and StalinismMany people often ask Socialist Action if we
support the model of socialism offered by the social democratic parties and government

administrations in Western European nations. We say "no."In those countries, the Labor,
Social Democratic, and Socialist parties have helped their working-class constituencies to
win important progressive reforms, such as universal suffrage, the eight-hour day, old-
age pensions, free health care and education, and social services more extensive than
those here in the United States. However, these parties and the trade unions affiliated
with them have secured these reforms within the capitalist framework, which they have
never fundamentally challenged or sought to replace with socialism. Therefore, the
capitalists' rule of the economy, their exploitation of the working class, and the resulting
concentration of wealth continue.People also ask us if the so-called Communist countries
of the former Soviet bloc represented the model of socialism that we support. Again, as
with the Social Democrats, our answer is "no."In the former Soviet bloc, the capitalist
class was expropriated, and the economies were socialized. These socialized economies

made possible great progress in raising the living standards of the masses of workers and
peasants in the areas of employment, health care, education, and nutrition, and in
upgrading the status of women. However, these countries were ruled through the
Communist parties by privileged bureaucratic elites that denied socialist democracy and
imposed repressive, totalitarian political systems on the people. These dictatorial
governments not only violated basic democratic and human rights but mismanaged the
planned economies, being responsible for inefficiency, waste, corruption, and

stagnation.The origins of these dictatorial bureaucratic regimes lie with the degeneration
of the Russian Revolution in the 1920s and 1930s. One of the two leaders of the Bolshevik
Revolution, Leon Trotsky, argued that the Bolshevik model of socialist democracy was
never fully implemented and then was completely destroyed under the Stalin dictatorship
because of a combination of factors. These factors included the failure of the socialist
revolutions to triumph in Europe after the First World War, the resulting isolation of the
Russian Revolution, the military attacks on the young Soviet republic by the imperialist

nations, the devastation caused by the First World War and the Civil War that followed
the revolution, the lack of democratic traditions in czarist Russia, and the general low
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educational and cultural levels of the masses of workers and peasants.Currently, in the
former Soviet bloc nations, the ruling Stalinist bureaucracies, allied with the Western

imperialists and native capitalist "wannabes," are trying to restore capitalism. So far, the
introduction of the free market into the Soviet bloc has resulted in a gigantic drop in
productivity and in the living standards of common working people, with increasing
unemployment, poverty, and social inequality.This right-wing attempt to restore
capitalism and the corresponding attacks on social services and entitlements, such as
free health care and full employment, in the former Soviet bloc have also made it easier
for the capitalist governments of Western Europe to attack the various reforms and
social services that the labor movements and social democratic parties of those countries
have won over the past decades.Socialist Action hailed the collapse of the repressive
Communist Party regimes of the Soviet bloc, but we oppose the restoration of capitalism
there. Instead, we call for a defense of the socialized economies and for the workers and
their allies to overthrow the ruling Stalinist bureaucracies and establish socialist
democracy in their place.Socialism and human natureMany critics say that socialism is a
great idea in theory but that it is completely unrealistic and utopian because it goes
against basic human nature. The critics claim that human beings are just too selfish, too
greedy, too competitive, and too aggressive to create and sustain a cooperative and
egalitarian society.Socialists recognize that individual self-interest has always existed and
will always exist in human beings. We also acknowledge that there will never be a perfect
harmony between the individual and society.But we argue that individual self-interest
need not be the ruling principle of society. History and cross-cultural research suggest
that basic human nature consists of many different, divergent, but co-existing capacities,
and that human personality and behavior are largely shaped by the social institutions,
practices, and ruling ideology of the given society.The critics of socialism correctly
perceive the hyper-individualism of people in capitalist society, but then they incorrectly
generalize this historically specific characteristic to human beings across time and place.
They cannot imagine or understand that a reorganization of society along socialist lines
would elicit, facilitate, and reinforce the basic human capacities for cooperation and
solidarity.The revolutionary potential of workers & the oppressedStill, the point about
self-interest as a motivating factor for human behavior is an important one. Socialists
believe that many people of conscience from different classes and backgrounds can be
won to a socialist perspective through appeals to reason, morality, and political idealism.
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However, we believe that the main impetus for a socialist movement to sustain itself and
successfully transform society must be collective self-interest and power.We believe that
the working class is the only social force that has both the necessary self-interest and
power to lead the struggle for socialism. Socialism is in the interests of the working class
because it will allow the workers to reclaim the wealth that they produced but which the
capitalists appropriated from them through exploitation. The working class also has the
power to overturn capitalism because of its strategic location at the point of production
and its corresponding ability to shut down production by simply withdrawing its labor.
Thus, a mass socialist movement can only grow out of a revitalized and radicalized labor
movement, based on the trade unions and other organizations of the working
class.Similarly, we believe that only the oppressed possess sufficient self-interest to lead
the struggles for their own liberation. Therefore, we support the autonomous movements

of the oppressed--the Black movement, the Hispanic movement, the women's

movement, and the gay and lesbian movement--to insure that their respective needs and
demands are met.However, we do not believe that the oppressed by themselves possess
sufficient power to fully achieve their liberation since their oppression is at least partly
rooted in the capitalist system. Because only the organized working class possesses
sufficient power to abolish capitalism and its concomitant forms of oppression, the
oppressed must win the organized working class to support their respective struggles, as
well as ultimately ally themselves with the working class in the struggle for

socialism.Independent mass actionSocialist Action does not believe that socialism can be
voted into power through free elections. History has repeatedly shown that when
workers and their allies try to use the existing democratic process to advance their
interests and replace capitalism with a socialist system, the capitalist class and the armed

forces of the capitalist state will smash democracy to save capitalism, as happened, for
example, in Chile twenty-five years ago this month.Socialist Action points out that
progressive social change has been made in this country through mass action, not by
voting in certain politicians or by working within the system.American independence from
England was gained through a revolution. The passage of the Bill of Rights was prompted

by a rebellion of poor farmers. The abolition of slavery and the extension of suffrage to
Black men was accomplished through a second revolution, the Civil War. Women won the
vote through the women's suffrage movement.The labor movement won the twelve-
hour day, then the eight-hour day, the right to strike, the right to form unions and bargain
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collectively, the minimum wage, unemployment compensation, worker's disability. Social
Security, welfare, and increased wages and benefits for union members.The civil rights
movement overthrew the segregationist "Jim Crow" laws of the South and forced the
government to outlaw racist discrimination in employment and housing and to implement

affirmative action.The anti-war movement helped force the U.S. to end its imperialist war
against the Vietnamese in their just struggle for self-determination.The feminist

movement won anti-discrimination legislation, affirmative action, pay equity in some

public institutions, and the legalization of abortion.The gay and lesbian movement, too,
has secured anti-discrimination legislation and greater funding of AIDS research and
patient care.Additionally, the environmental and consumer protection movements have
won important reforms that moderate big business's destruction of the planet and
manufacture of unsafe commodities in its relentless pursuit of profits.Socialist Action
advocates the independent political action of the workers and the oppressed to bring
about further progressive change. We call for and build mass demonstrations, rallies,
pickets, and strikes.We counter-pose such mass action to reliance on the American two-
party system, electoral campaigns, and behind-the scenes lobbying of capitalist
politicians. The logic of working within the two-party system of the capitalist political
establishment is to subordinate the needs, demands, and priorities of the workers and
the oppressed to what is acceptable to the rulers of this country. The inevitable result is
the demobilization and cooptation of the struggle for change.We point out that the
impetus for progressive social change has never come from the Democratic and
Republican parties but that they can be forced by mass action to implement progressive
policies and reforms, at least up to certain limits. However, we argue that socialism can
only be achieved by a revolutionary culmination of mass action of the workers and their
allies in opposition to the capitalist state and capitalist political parties.Socialist Action
aspires to play a leading role in building a popular mass socialist movement in this
country. Our members have participated in the labor movement, the civil rights
movement, the anti-Vietnam War movement, the women's movement, the gay and
lesbian movement, the environmental movement, the Central America solidarity

.movement, and the movement against the Gulf War, among others

اکیرمآ یشراگیلا  تخانش 

انالوم دیمح  روسفورپ 
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، هیما ینب  ناریا ، مور ، ياـه  يروتارپما  دنتـسه . دوخ  نمـشد  نیرتگرزب  دوخ ، لوفا  لـحارم  رد  اـه  يروتارپما  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات 
داسف یگدوسرف و  تلع  هب  ماظن و  لخاد  زا  همه  قباس  يوروش  ناتـسلگنا و  هیـسور ، ناتـسراجم ، شیرتا و  ینامثع ، نایوفـص ، نایـسابع ،

یعامتجا یناسنا و  طباور  ندرک  المرب  اب  دـننک و  یم  راکـشآ  ار  اه  يروتارپما  یلـصا  تیهاـم  زین  یللملا  نیب  ياـه  نارحب  دندیـشاپورف  .
یکدنا رامش  تسا . ناکدنارامش  تموکح  ای  یئارگ  راصحنا  اه ، يروتارپما  لوفا  ياه  هیاپ  زا  یکی  دنبلط     . یم  شلاچ  هب  ار  اهنآ  تابث 

رد دنهد . یم  رارق  دوخ  لرتنک  رد  ار  لوصحم  کی  رازاب  یمامت  ناگدنـشورف  زا  يدودعم  هدع  هک  هنوگنامه  دریگ  یم  هشیر  عمط  زا  هک 
هیلک دوش و  یم  هرادا  يا  هژیو  هورگ  طـسوت  روشک  هک  یـشور  دـنمان ، یم  یـشراگیلا  ار  یکدـنا  رامـش  تموکح  عون  نیا  برغ  تاـیبدا 

یگدنز ياه  هزوح  هیلک  ای  کی  رد  هعماج  تیرثکا  رب  دنمتورث  تیلقا  ياه  هورگ  طلـست  الثم  تسا . دودعم  يا  هدع  رایتخا  رد  اه  تردـق 
نآ ینعم  تسا و  ینانوی  نابززا  یشراگیلا  حالطصا  تسا . یشراگیلا  ای  ناکدنا  رامش  تموکح  عون  کی  یعامتجا  ای  یـسایس  يداصتقا ،

ام تسا و  تیمها  زئاح  اجنیا  رد  رترب  هملک  دنرامـش . یم  نیریاس  زا  رترب  ار  دوخ  هک  تسا  هعماج  زا  دودعم  هدع  کی  تسد  هب  تموکح 
يرترب عون  هتـشذگ  رد  اریز  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  ًاقیقد  دنراد  رظن  رد  تموکح  ناگدننکراصحنا  هک  ار  يرترب  دعب  عون و  دـیاب  هزورما 

دنمـشیدنا تسا . هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  لکـش  گـنر و  تسایـس  داـصتقا و  اـیند و  ینونک  عـضو  رد  یلو  دوـب  یـسارکوتسیرآ  ياـنبم  رب 
تموکح زا  مدرم  هک  یتـقو  وا  رظن  قبط  دوش . یم  هجیتـن  یـسارکوتسیرآ  زا  هک  دـناد  یم  تموکح  یعون  ار  یـشراگیلا  زباـه »  » یئاـپورا
نیزگیاج یناسک  هچ  مکی  تسیب و  نرق  ناهج  رد  هک  تسا  نیا  یلـصا  لاؤس  دـهد . یم  خر  یـشراگیلا  دنـشاب  یـضاران  یـسارکوتسیرآ 

راتفگ هب  دیاب  اکیرمآ  يروتارپما  تیهام  تخانش  رد  تسیچ    ؟ اهنآ  زا  ام  كرد  تخانش و  دنا و  هدش  هتشذگ  ياه  نرق  یـسارکوتسیرآ 
یلاع ناوید   ) هیئاضق هرگنک ،)  ) يراذگنوناق ناکرا  رد  دنریگ و  یم  تسد  رد  ار  تردـق  هک  یتیلقا  هب  ماظن و  نآ  روهمج  سیئر  رادرک  و 

نیرتگرزب هک  درک  هجوت  یگنهرف  يا و  هناسر  و  یطابترا ) یتاعالطا و  یتعنـص و  یماـظن و  هعومجم  يرـالاس و  ناوید   ) هیئارجا روشک ،)
هراشا يا  هریاد  کی  هب  دوخ  تسایس »  » باتک رد  وطسرا  ینانوی  فوسلیف  رکفتم و  دنتسه . هدحتم  تالایا  یـشراگیلا  ياه  هناشن  لماوع و 

نینچ نیا  تسا . هدـش  هدیـشرت  دوخ  تلاهج  تورث و  هجیتن  رد  ماظن  یـشراگیلا  نآ  هطقن  کی  رد  تسا و  شخرچ  لاح  رد  هک  دـنک  یم 
یعون نآ  لوصحم  هک  دوش  یم  لیدبت  جرم  جره و  هب  یهاوخدوخ  دادبتـسا و  یتدم  زا  سپ  دنک و  یم  راومه  ار  دادبتـسا  ریـسم  ینایرج 

. دوش یم  رارکت  هدرک و  ادیپ  همادا  هریاد  نیا  رد  نایرج  نیا  بیترت  نیدب  هدش و  لقتنم  یـشراگیلا  هب  جـیردت  هب  هک  تسا  یـسارکومد  زا 
خاک ریخا  لاـس  شـش  رد  هک  تسین  راـک  هظفاـحم  ون  ناراـکمه  شوبویلبد و  جرج  ینونک ، تلود  هب  رـصحنم  اـکیرمآ  زورما  یـشراگیلا 

حالطـصا هب  نویلادـتعا و  دـنراد . رایتخا  رد  ار  یـصوصخ  ياه  هاگنب  اـه و  هناـسر  زا  یمهم  تمـسق  روشک و  یلاـعناوید  هرگنک ، دـیفس ،
بزح هـب  قـلعتم  اـکیرمآ  یــشراگیلا  دــنور     . یم  رامــش  هـب  یــشراگیلا  نـیا  وزج  زین  اـه  تسیلاربـیلون  اــکیرمآ و  ياــه  تسیلاربـیل 

توافتم حانج  ود  نآ  رد  هک  تسا  یبزح  کی  یـشراگیلا  هبنج  زا  اکیرمآ  تقیقح  رد  هکلب  تسین ، مه  اه  تارکومد  ناـهاوخیروهمج و 
. تسارگراصحنا لـصا  تیهاـم و  هبنج  زا  نآ  يروتارپما  اـکیرمآ و  یـشراگیلا  دـنراد . تیلاـعف  اـه  تارکومد  ناـهاوخیروهمج و  ماـن  هب 

هکلب دـنک  تموکح  اکیرمآ  لخاد  رد  اهنت  هن  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا - هژیو  هقبط  کـی  اـکیرمآ  یـشراگیلا 
ود يراذگتـسایس  ینامزاس ، کیژولوئدیا ، توافت  دشک . یم  هشقن  زورما  ناهج  متـسیس  رب  تیریدم  يارب  هک  تساه  لاس  نآ  يروتارپما 

مادـک حانج و  مادـک  هک  تسا  نیا  رب  اکیرمآ  ناگبخن  نیب  رد  یلـصا  هرظانم  فالتخا و  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  نونکا  اـکیرمآ  بزح 
. دنک يریگولج  یلامتحا  ياه  بیـسآ  زا  فادها ، هب  لوصو  ریـسم  رد  هداد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  تیریدـم  نیا  دـناوت  یم  رتهب  تیلقا 

نیا رد  یلو  تسا  هاوخ  يروهمج  بزح  راـیتخا  لرتـنک و  رد  همه  نونکا  هننقم  هیئاـضق و  هیرجم ، ینعی  اـکیرمآ  ماـظن  هناـگ  هس  ياوق      
ياـه هاـگنب  یلـصا و  ياـه  هناـسر  ناـبحاص  هیئاـضق و  هوق  اـکیرمآ و  هرگنک  بزح و  ود  ره  قاـفتا  هب  بیرق  شوب  تموـکح  لاـس  شش 
قارع ریخست  هلمح و  دندوب : راکمه  رکفمه و  هدحتم  تالایا  یجراخ  یلخاد و  تالکشم  لئاسم و  زا  يرایسب  هراب  رد  اکیرمآ  یتلودریغ 

زا ارچ  نوچ و  یب  تیامح  نیمزرـس ، ود  نیا  رد  اکیرمآ  یماظن  ياوق  رارقتـسا  يرگلاغـشا و  همادا  روشک و  ود  نآ  لاغـشا  ناتـسناغفا و  و 
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اب هزرابم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادـنارب  فیعـضت و  رد  شـشوک  نایارگ و  مالـسا  اب  دـیدش  تفلاـخم  لیئارـسا ، مسینویهص و 
یفالتئا یلخاد و  ياـه  یگتـسبمه  ظـفح  رد  یناـهج  درـس  گـنج  يوگلا  کـی  و  ینـالوط » گـنج   » کـی ناونع  هب  یناـهج » مسیرورت  »

، تسیز طیحم  ظفح  هب  طوبرم  ياهدادرارق  رد  اکیرمآ  ندوب  یئانثتسا  رد  تقفاوم  ایند ،» يارب  شلاچ   » اکیرمآ يرترب  رد  قفاوت  یجراخ ،
رتشیب ندرک  یـصوصخ  رد  یگنهآ  يزاس ، یناهج  حالطـصا  هب  هفـسلف  رد  يرکفمه  رـشب ، قوقح  و  یللملا ، نیب  ياه  ناـمزاس  قوقح و 

یمن ار  اکیرمآ  ماظن  زورما  اکیرمآ     . نادنورهـش  همه  يارب  یلم  یعامتجا  تشادهب و  ياه  همیب  اب  تفلاخم  یمومع و  هافر  تاجایتحا و 
ياه یقرتم  یتح  و  اه ، لاربیل  ون  ناراـک ، هظفاـحم  ون  لـثم  ینیواـنع  اـب  تارکومد و  هاوخیروهمج و  بزح  ود  تاصخـشم  قیرط  زا  ناوت 

تاصخـشم تاذ و  تیهاـم و  تخانـش  هـب  جاـیتحا  برغ  یلک  روـط  هـب  اـکیرمآ و  تخانـش  درک . يریگ  هزادـنا  كرد و  تـسار  پـچ و 
دراد يدیدج  یتاطابترا  يداصتقا و  یعامتجا ، يا ، هشیدنا  تابساحم  داعبا و  ام  رـصاعم  ناهج  یـشراگیلا  دراد و  اه  ماظن  نآ  یـشراگیلا 

ناگدـنیامن و سلجم  ود   ) هرگنک ناگدـنیامن  نییعت  يارب  اکیرمآ  ربماون )  ) هدـنیآ هام  یلم  تاباختنا  مینک . ادـیپ  یهاگآ  اهنآ  زا  دـیاب  هک 
هاوخیروهمج و یبزح  حانج  ود  تیعورـشم  ماظن و  تیعورـشم  هبنج  زا  یلو  داد  دـهاوخن  یـشراگیلا  نیا  راـتخاس  رد  یـساسا  رییغت  اـنس )

انـس سلجم  ناگدنیامن و  سلجم  رد  ار  هاوخیروهمج  بزح  لرتنک  دنناوتن  اه  تارکومد  هک  یتروص  رد  تسا . مهم  رایـسب  اه  تارکومد 
تروص رد  هتـشادن و  دوجو  تقوچیه  هک  دنـشاب  موس  بزح  حانج و  رکف  هب  دوخ  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  دـیاب  اه  یئاکیرمآ  دننکـشب ،

. دبای هار  اهداهن  ریاس  دیفس و  خاک  هب  هتسناوتن  هاگچیه  هدش و  هفخ  هفطن  رد  عوقو 
 

ناهیک همانزور  *

یسایس ياه  هفسلف  اه و  هشیدنا 

؟ هچ ینعی  مسیلاربیل  ، یسارکوتسیرآ ، یسارکوروب ، مزینیمف ، مسیلارولپ ، مسیلایسناتسیزگا
political

 
   
 

یتیهاـم تادوجوم ، همه  يارب  یتسه  ناـهج  رد  بتکم ، نیا  رظنم  زا  تسا . قتـشم  دوجو  ینعم  هب   Exist هژاو زا  مسیلایناتـسیزگا : فلا )
تیوه همه  هرخالاب  اهیبوخو و ... اـهییابیزو  تمظع  اـما  تسا  هتخاـس  ار  ناـسنا  دوجو  تعیبط  ادـخ  ناـسنا . زج  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد 

نآ رد  اهمدآ  همه  هک  یناسنا  كرتشم  نادجو  نیاربانب  میزاسب . دیاب  ام  هک  یتافص  زا  تسا  ترابع  ناسنا  دشابیم . شدوخ  هتخاس  ناسنا ،
ره سک  ره  میزاسیم . لمعزا  دعب  ار  كالم  ام  تسین . یکالم  قالخا ، رد  تسا . كرتشم  همه  رد  دوجو  طقف  تسا و  موهوم  دـناکیرش 

هاگن زا  هرخالاب  تسا . هداد  ماجنا  یقالخا  یلمع  تروص  نیا  رد  دهد ؛ ماجنا  دشاب ، هتشاد  تین  نسح  نآ  رد  هک  نیا  رب  طورشم  ار  یلمع 
یتح دزاسبار ، وا  تشونرـس  تعیبط  هک  نیا  زا  دیما  ان  ادخ ، تیانع  زا  دیماان  تسا . هداهناو  تعیبط  رد  ناسنا  بتکم ، نیا  سـسؤم  رتراس ،

شیارگ لاــــبق  رد  یتـــسیلارولپ  شیارگ  اذــــل  تـــسا . ترثـــک  عـــمج و  ینعم  هـــب   Plural مسیلاروـــلپ : !ب )  ناـــسنا زا  دــــیماان 
ار نـیا  میتفریذــپ ؛ يراــک  ماــجنا  يارب  ار  هورگ  دــنچ  اــی  درف  دــنچ  اــم  رگا  دراد . رارق  ییارگتدــحو  اــی  ( Monoistic) یتسینوم

تارظن ترثـک و  شریذـپ  ینعم  هب  هاـگ  اـههصرع  نیا  همه  رد  دوـشیم . حرطم  نوگاـنوگ  ياـههصرع  رد  مسیلاروـلپ  دنیوگیممـسیلارولپ .
هب لـمأت  هک  ینعم  نیا  هب  دوریم . راـک  هب  یملع  يرظن و  هبنج  رد  زین  هاـگ  تسا . زیمآتملاـسم  یتـسیزمه  ینعی ، لـمع ؛ ماـقم  رد  فلتخم 

يانعم هب  يرظن  دعب  رد  ًالثم  ینید  مسیلارولپ  نیاربانب  میوش . نید  ای  داصتقا  گنهرف ، تسایـس ، هنیمزرد  فلتخم  ياههاگدید  همه  تحص 
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ناوتیم شرگن  نیا  دقن  رد  هاتوک  هلمج  کی  رد  تسا . هدش  شخپ  نایدا  نیب  رد  اهتقیقح  اهیبوخ و  هک  ارچ  تسا  ددـعتم  نایدا  تیناقح 
یکی ادـخ  هک  تسا  نیا  شنخـس  هلأسم و  نیلوا  مالـسا  یتقو  دـنناسریم ؟ يدـحاوهطقن  هب  اتیاهن  ار  ام  هنوگچ  ناـیدا ، همه  میلاـعت  تفگ :

رد هک  طخ  ود  ایآ  تسا ؟ یکی  دنکیم  ثیلثت  هب  توعد  هک  یتیحیـسم  اب  هنوگچ  هار ، نیا  تسا ؛ دیحوت  نتفریذـپ  يراگتـسر ، هار  تسا و 
نز ینعم  هـب   Feme هژاو زا  هک  مسینیمف  مسینیمف : ؟ج )  دـننکیقالت مه  اـب  هطقن  کـی  رد  تسا  نکمم  دـنراد  دادـتما  لـباقتم  تـهج  ود 

عمجم تسشن  رد  شیارگ ، نیا  هدش  یهدنامزاس  هتسه  نیلوا  تسا . نز  زا  عافد  هب  شیارگ  نانز و  قوقح  هب  هدیقع  ینعم  هب  تسا  قتشم 
شوخ یمنرت  رشب ، قوقح  نز و  ماقم  لیبق  زا  ییاههژاو  تسشن ، نیا  رد  دنچ  ره  دشهدراذگ . لاس 1945  رد  دحتم  للم  نامزاس  یمومع 
داجیا ياهلکـشت  اهتکرح و  رد  نآ  دـنیاشوخان  راثآ  درذـگیم  هیلوا  يادـن  نآ  ینکفانینط  زا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  هک  کنیا  اـما  تشاد 

، اکیرمآ رد  نانز  قوقح  ناورـشیپ  ههد 1910 ، لیاوا  رد  هدـشیهدنامزاس ، تکرح  نیا  زا  لـبق  دروخیم . مشچ  هب  یبوخ  هب  اـیند  رد  هدـش 
، یتعنـص بالقنا  اب  درک . زاغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  ناـنز  یلم  بزح  لاس 1916  رد  دـندرک . دراو  یبرغ  تاـغل  گـنهرف  هب  ار  مسینیمف  هملک 

هداوناخ نوناک  يارب  هک  نآ  نودب  دندادشیازفا . یتعنص  ياهتیلاعف  رد  نانز  لاغتـشا  ياتـسار  رد  ار  دوخ  راشف  زین  یتسینیمف  ياهتضهن 
ناونع هب  نز  يالاو  هاگیاج  درم ، اب  وا  يربارب  نز و  يدازآ  مان  هب  دنشاب . هدیـشیدنا  ياهمانرب  ردام ، رـسمه و  ناونع  هب  نآ  یتایح  شقن  و 

قح نانز ، هژیوراگیـس  دـیدرگ . وا  یتیبرت  شقن  شزرا  نیـشناج  يو ، راک  تقو و  هب  نداد  يداصتقا  شزرا  دـش و  لامدـگل  هعماج  یبرم 
.د دوب نایرج  نیا  رگید  ياهناغمرا  زا  دازآ و ... قشع  زواجت ، نارحب  زکرم  داجیا  هرفن ، کی  هداوناخ  لیکشت  نتـسیز و  اهنت  يارب  باختنا 

نیا تیمکاح  نآ  زا  روظنم  زین  دوشیم و  هتفگ  تسا ، عیـسو  تیریدـم  دـنمزاین  هک  ینامزاس  ره  يرادا  رـشق  رب  ناونع  نیا  یـسارکوروب : ( 
تسا دیازت  هب  ور  امئاد  ، هعماج رد  یسارکوروب  شرگن  رد  رشق ، نیا  يداصتقا  یسایس و  هطلس  دشابیم . یعامتجا  هقبط  کی  ناونع  هب  رـشق 
هکلب تسین  هقبط  کی  یـسارکوروب  اهتسیـسکرام  رظن  زا  اما  دـننادیم . كانرطخ  هدرتسگ و  ياهقبط  تیمکاح  یعون  ار  نآ  يرایـسب ، و 

تازایتما ياراد  هک  دهدیم  ناشن  ار  ياهتسد  رشق و  نآ  ًالومعم  تسا و  تیفارشا  يانعم  هب  یـسارکوتسیرآ : .ه )  تسا همکاح  تاقبط  تلآ 
یـسایس تردـق  دریگیم و  رارق  هورگ  نیا  راـیتخا  رد  مه  یلاـع  تاـماقم  شرگن  نیا  رد  دـنرادروخرب . ذوـفن  تورث و  زا  دنتـسه و  ناوارف 

( ندرک تموکح  )Crotas و مدرم )  ) Demos هملک ود  زا  هک  ینانوی  تسا  یظفل  یسارکومد : .و )  ددرگیم زکرمتم  رشق  نیا  تسدرد 
هکدوشیم رارقرب  یماگنه  یسارکومد  دیوگیم : ویکستنوم  تسا . هعماج  هلیـسو  هب  تردق  لامعا  يانعم  هب  یـسارکومد  تسا . هدش  بیکرت 

ددعت یمومع ، یصوصخ و  ياهیدازآ  یناگمه ، تکراشم  دیدج  یسارکومد  ياعدا  دنشاب . هتـشاد  تسد  رد  ار  تردق  تیمکاح و  مدرم 
میقتسم همین  یناملراپ و  میقتسم ، دراوم  هب  ناوتیم  یـسارکومد  عاونا  رد  دشابیم . مکاح و ... ياهداهن  ددعت  تیرثکا ، میمـصت  يژولوئدیا ،

یعاـمتجا روما  رد  مدرم  اـما  تسا ، هدـش  هدرپس  ناگدـنیامن  تسد  هب  روما  دـنچ  ره  هک  تسا  ینعم  نیدـب  میقتـسمهمین  عون  درک . هراـشا 
، رکفنـشور هدرب ، لـباقم  رد  درم  دازآ  تسا : هتفر  راـک  هب  فلتخم  ياـنعم  هب  تغل  رد   Liberal هژاو مسیلاربیل : .ز )  دـنراد لاعف  تکرش 

هتفگ ینید  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، ياههنیمز  رد  رکفت  زرط  هنوگ  کی  هب  حالطـصا  رد  اما  راـب و ... دـنبیب و  یلاـباال ، دـنمتواخس ،
بزح کـی  ناونع  هب  راـب  نیلوا  هک  بتکم  نیا  تسا . دارفا  یعیبـط  قوقح  هب  هجوت  رتـشیب و  هچ  ره  يدازآ  رب  نآ  یلـصا  هیکت  هک  دوشیم 

همه رب  وا  قوـقح  درف و  ییارگدرف : - 1 لـیبق : زا  تسا  ییاـهیگژیو  لوصا و  ياراد  دـیدرگ  حرطم  سیلگنا  رد  لاس 1850 م  رد  یسایس 
شزرا - 2. تسا موهوم  هعماج ، عفن  دشاب و  هعماج  دارفا  ياههتساوخ  تمدخ  رد  دیاب  تسا  هدش  لیکشت  مه  تلود  رگا  تسا . مدقم  زیچ 

، يداصتقا یعامتجا و  تلادـع  لـیبق  زا  ياهلوقم  چـیه  رگید  تسا . رگید  دارفا  يدازآ  اـهلاربیل ، رظن  رد  يدازآ  دـح  اـهنت  يدازآ : قلطم 
اب مسیناما : يروحم و  ناسنا  - 3. دنوش قلطم  يدازآ  نیا  ینابرق  دیاب  همه  دنک . دودـحم  ار  نآ  دـناوتیمن  قالخا و ... هداوناخ ، ناینب  ظفح 

تـسایس یلـصا  طوطخ  هئارا  نیناوق و  عضو  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا . ناسنا  تسا ، لصا  هچنآ  ملاع ، هب  هشیدنا  نیا  يدام  شرگن  هب  هجوت 
دنتـسه و روحمادـخ  هک  يدـیحوت  یهلا و  نایدا  فالخرب  تسوا . هدارا  ناسنا و  هاگدـید  تسا  لصا  مهم و  هچنآ  گـنهرف ، داـصتقا و  و 
مسیلایسناتسیزگا و ج 42 - يدزی ، حابـصم  هللاتیآ  اهخساپ ، اهشـسرپ و  رتشیب ر.ك:1 - یهاگآ  يارب  . دننادیم دنوادخ  ار  یلـصا  ننقم 
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زییاپ 1378 هرامش 12 ، دقن ، باتک  هلجم  - 4 ابیکش زورهب  رتکد  یسایس ، گنهرف  - 3 انشآ یلع  دمحم  دیدج ، کیتسالوکسا  ملع و 
http://www.porsojoo.com/fa/node/46074*

يرادا تیریدم  یسانشناور و  طابترا 

administration ... 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس 

 
 
   
   
 

شناد نیون  ياهتفایهر  یملع و  ياهتفرـشیپ  ياهیگژیو  داـعبا و  هوجو و  زا  یگنهرف ، تیریدـم  یتیبرت و  یـسانشناور  ناـیم  طاـبترا  دوجو 
زا يرـشب  ياهـشناد  هتـشذگ  رد  تسا . راوتـسا  رـصاعم  نارود  رد  اهـشناد  یگدـینت  مه  رد  یگتفاـت و  مهرب  هصیـصخ  رب  هک  تسا  يرـشب 

انیـسنبا نوچ  یمیکح  هکنانچ  دندیـسریمن ؛ دـنراد  هزورما  هک  یعونت  یـصصخت و  دـح  رد  اما  دـندوب ، رتطبترمان  رتزیاـمتم و  رگیدـکی 
، دوب اهـشناد  رثـکا  اـی  همه ، ناگدـنراد  يارب  یحالطـصا  هک  میکح  ناونع  هب  دـیامن و  يدرواـمه  زور  مولع  نونف و  همه  رد  تسناوـتیم 

مولع هنماد  هریاد و  مهدزای ) نرق   ) يو رصع  رد  دنچره  هدوب  دمآرس  شیوخ  رصع  مولع  رتشیب  رد  زین  ییاهب  خیـش  دوش . دزنابز  روهـشم و 
رد هلاسر  باـتک و  ییاهب 88  خیـش  لاح  نیا  اب  رتتخـس . بتارم  هب  مولع  زا  کی  ره  رد  نتفاـی  صـصخت  ناـکما  و  دوب ، هدـش  رتهدرتسگ 

راهظا مهزاب  یلو  هداهن  ياج  هب  دوخ  زا  بئارغ  دراون و  زین  موجن و  تئیه و  یسدنهم ، باسح ، ياههتشر  رد  یتح  عونتم  فلتخم و  مولع 
: دیوگیم نینچ  دیامنیم و  زجع 

دیدج ياهصصخت  هدییاز  مولع ، تفرشیپ  هک  ناسنامه  دش ». هریچ  نم  رب  یصصختم )  ) یشناد بحاص  ره  اما  مدش ، هریچ  یـشناد  ره  رب  »
هزورما هکیروط  هب  تسا . هتشاد  ءاضتقا  ياهدنیازف  تروص  هب  زین  رگیدکی  هب  ار  شناد  ياههتشر  زا  کی  ره  زاین  یعیبط  ياهنوگ  هب  تسا ،

مه هب  تیبرت  تیریدم و  نوچ  ینونف  کیزیف و  یسانشناور و  یکشزپ و  هفسلف و  تایبدا ، یسانش ، نابز  یسانش ، هعماج  نوچ : ییاههتـشر 
. دناهدش لیدبت  یماگشیدنا  هکبش  هب  دنوشیم و  هیذغت  رگیدکی  روخشبآ  زا  هدش و  هتسباو 

هزورما هک  دیدج  تفایهر  نیا  هب  میراد  یهاگن  لامجا  هب  یسانشناور و  تیریدم و  شناد : ود  یکیدزن  هب  میراد  ياهراشا  راتـشون  نیا  رد 
درکلمع هزوح  هکیروط  هب  هتفای  رتمکحم  رتراوتـسا و  يدنویپ  یناسنا ) مولع   ) ناسنا هب  طوبرم  ياهـشناد  ریاس  نتفرگ  رظن  رد  اب  تیریدـم 

ار اـهنآ  يود  ره  زا  يرادرب  هرهب  ناـکما  ًـالمع  يرگید ؛ نودـب  یکی  نتفرگ  رظن  رد  تسا و  هدـش  رتـکیدزن  مه  هب  موـلع  نیا  زا  کـی  ره 
میلس مسج  رد  میلس  لقع   » هک هدش  تیاور  زین  مالسلاهیلع  نیموصعم  زا  هدوب و  لوادتم  یقلت  زرط  نیا  هتشذگ  رد  هتبلا  دزاسیم . نکممان 
روـما شدرگ  تیریدـم و  رد  نآ  شقن  یناور و  حور و  یتمالـس  دـشاب ، یم  رظن  حـمطم  تیریدـم  ملع  رد  هزورما  هـچنآ  اـما  ( 1 .« ) تسا

زا يرادرب  هرهب  ناور و  حور و  تحص  رب  اهنامزاس  یتیریدم  متسیس  مسج و  هندب و  تحص  ساسا  نیا  رب  هک  تسا  تاسـسوم  اهنامزاس و 
صاصتخا دوخ  هب  زین  ار  لقتسم  یشناد  ناونع  هدنیآ  رد  دناوتیم  دراد و  یسانشناورارف  یبلاق  هدیدپ  نیا  تسا . راوتسا  یسانشناور  شناد 

. دهد
یناور یحور و  لئاسم  هب  اهنامزاس  تخادرپ  موزل  هرابرد  دـناهداد ، بقل  زین  يروابدوخ » شبنج  ردـپ   » ار وا  هک  ندـنارب » لـین  اـتان   » رتکد

: دسیونیم عوضوم  نیا  هب  هژیو  مامتها  زین  دوخ و  یناسنا  يورین 
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روابدوخ مالک  کی  رد  هدـننیرفآ و  سفن و  هب  داـمتعا  اـب  ءاـکتادوخ ، لقتـسم ، یگمه  هک  دراد  یناـنکراک  هب  زاـین  هدس 21  ياهنامزاس  »
.« دنشاب

فـصتم يروابدوخ  تفـص  هب  دـیاب  زورما ، یتباقر  یـشلاچ و  هدـیچیپ ، يایند  ياهشلاچ  اب  ییوراـیور  يارب  : » تسا دـقتعم  نینچمه  يو 
رد ینامزاس  حور  هک  تسین  يدـیدرت  اما  ، دراد رظن  اهنآ  رب  مکاح  حور  اهنامزاس و  هب  رتشیب  يو  نخـس  نیا  رد  دـسریم  رظن  هب  ( 2 .« ) دوب

رولبت يروابدوخ » » تفـص رد  اهنآ  زراب  هجو  هک  قوف  یناور  ياهیگژیو  نیارباـنب  تسین ، نآ  رد  لـغاش  یناـسنا  يورین  زج  يزیچ  تقیقح 
. دیامنیم نییبت  ار  تیریدم  شناد  یسانشناور و  مولع  زا  هخاش  ود  یکیدزن  هدوب و  اهناسنا  هب  طوبرم  دباییم ،

بیذـهت و تیبرت ، رد  قوف  روحم  ود  نایم  یکیدزن  بیرقت و  داجیا و  هب  سوملم ، سوسحم و  ياهنوگ  هب  یمالـسا ، ياـههزومآ  میلاـعت و 
حور هاگآدوخان  دـنیامنیم ، لمع  اه  هزومآ  نیا  هب  هک  يدارفا  دراد و  شیارگ  یعامتجا ، يزاس  هب  يزاسزاب و  اـهناسنا و  یحور  شرورپ 
نیا دـیامنیم . یگداتـسیا  یعاـمتجا ،  یحور و  یگیاـمورف  یتـسپ و  ربارب  رد  هتفاـی و  نیوکت  اـهنآ  رد  سفن  تزع  يرواـبدوخ و  هکلم  و 

ییاـناوت و سفن و  هـب  ياـکتا  رب  یـسانشدوخ ، اـهناسنا و  طـسوت  سفن  شزرا  تخانــش  رب  هوـالع  مالــسلاهیلع  یلع  نینموـملاریما  نـخس 
: دیامرفیم دراد ؛ تلالد  زین  اهنآ  ینورد  ياهدادعتسا 

. دش دهاوخ  كاله  دسانشن ، ار  شیوخ  تلزنم  ردق و  هک  یسک  ( 3 . ) هردق فرعی  مل  ؤرما  کله 
تسا نآ  رد  قشع  رارسا و  رهوگ  هک  ملد 

يراد ، وکن  شرگ  نداد ، وت  تسد  هب  ناوت 
( ظفاح )

یمک رد  ندـب  یتمالـس  . ) دـسحلا هلق  نم  دـسجلا  تسا : راوتـسا  لـصا  نیمه  رب  هغـالبلا  جـهن  رد  یلع  نینموـملاریما  ترـضح  نخـس  - 1
پاچ ادرف ، تیریدـم  رـشان  ارف ، تاراشتنا  هلـسلس ، ونیم  همجرت  ناـنز ، يرواـبدوخ  يارب  ییاـمنهار  لـیناتان ، ندـنارب ، - 2 .( تسا تداسح 

تمکح 141 راصق ، نانخس  هغالبلا ، جهن  - 13843 مراهچ ،
http://www.ido.ir/a.aspx?a=1386020302  *

يرادا ماظن  لوحت  رب  یسایس  ياهداهن  هعسوت  ریثات 

. تسا ناریارصاعم  خیرات  زا  صخشم  هرودودرد 
؛) 1357 ات  1285  ) هطورشم ماظن  نایاپ  ات  رارقتسا  زا  (1

اهتیلاعف هیلک  هدـننک  میظنت  متـسیس  يروشک ، ره  يرادا  ماظن  همدـقم  ات 1380 .)   1357 نونکات (  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  زا  (2
ترورـض نامروشک ، یللملا  نیب  تیعقوم  یلخاد و  طیارـش  ظاـحل  هب  هزورما  تسا . هدـش  نییعت  شیپزا  هک  تسا  ییاهفدـه  هب  لـین  يارب 

یعامتجا و ناینب  راـتخاس و  هب  يرادا  ماـظن  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم . ساـسحا  يرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  روشک  يرادا  ماـظن  رد  لوحت 
ریثات هب  هجوت  اب  اذل  تخادرپ ، نآ  هب  یعازتنا  تروص  هب  ناوت  یمن  تسا و  هتسباو  روشک  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، یگنهرف ، فادها 

هب نتخادرپ  نمـض  رـضاح  قیقحت  يرادا ، ماظن  حالـصا  رب  یـسایس  ياهداهن  هعـسوت  یـسایس و  ماظن  صوصخ  هب  هتفگ  شیپ  ياـه  هفلؤم 
1357) ناریا یمالـسا  يروهمج  ارذـگ و  روط  هب  (1357 ات  1285 هطورـشم (  تنطلـس  یمـسر  رارقتـسا  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ریخا  ياـه  هفلؤم 

هدش هدافتـسا  ياهناخباتک  شور  زا  ًاتدـمع  شهوژپ  نیا  ردـقیقحت  شور  . تسا نآ  نییبت  حرط و  یپ  رد  ینیوکت  قیقحت  ناونع  هب  (1380 ات
درکراک ییارگ و  راـتخاس  زا  یقیفلت  هدـش ، حرطم  ثحاـبم  رد  يرظن  درکیور  عوضوم و  تیخنـس  ياـنبم  رب  زین  یـسانش  شور  رد  تسا .

تیریدـم لئاسم  نارظن  بحاـص  رثکا  هک  زگیردرف » يدرکراـک «  - يراـتخاس لـیلحت  زا  صوصخ  هب  عوضوم  لـیلحت  قیقحت و  رد  ییارگ 
لیلحت یلک  روـط  هـب  . تـسا هدـش  هدافتــسا  دـنناد ، یم  بساـنم  يرادا  ياـهماظن  هعلاـطم  رد  ار  وا  يدرکراـک  - يراـتخاس لـیلحت  یتـلود 
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: دزرو یم  دیکأت  هتکن  ود  رب  يدرکراک  - يراتخاس
؛ یعامتجا ماظن  کی  هلکشتم  يازجا  نایم  لباقتم  ياهشنک  لماعت و  یسررب   - 1

هعلاطم زا  لصاح  قیقحت  ياه  هتفای  فلا –  قیقحت  ياه  هتفای  . نآ هب  طیحم  لـماوع  اـب  ماـظن  کـی  لـباقتم  ياهـشنک  لـیلحت  هیزجت و   - 2
: يویشرآ یقیبطت و 

نآ يرجم  يرادا  ماظن  دنور و  یم  رامش  هب  روشک  نآ  یمومع  یشم  طخ  ناعضاو  ناراذگتـسایس و  يروشک  ره  رد  یـسایس  ياهداهن  (1 
. تسا یشم  طخ  ناعضاو  اهتسایس و 

روشک رد  هک  یلاح  رد  دوش .  یم  هدهاشم  یلحم  تارادا  تالایا و  رد  هتفای  هعـسوت  ياه  روشک  رد  یناسنا  يورین  مادختـسا  نیرتشیب  ( 2 
؛ دنا هدش  زکرمتم  يزکرم  تلود  رد  بلغا  هعسوت  لاح  رد  ياه 

یسایس و دشر  نازیم  نیب  اهنآ ،  رد  هک  دنوش  یم  فیرعت  یعماوج  يروشنم  عماوج  دور . یم  رامـش  هب  يروشنم  عماوج  ءزج  ام  هعماج  ( 3
هتشاد يرترب  یسایس  ياهداهن  ریاس  اب  فاصم  رد  يرادا )  هعـسوت  مدع  تلع  هب  یـسارکوروب (  دشابن و  رارقرب  لداعت  کیتارکوروب  دشر 

نیا رد  دـنک .  یم  هسوسو  یـسایس  دـنیارف  رد  هلخادـم  يارب  ار  اـهتارکوروب  يروشنم  عـماوج  رد  کـیتارکوروب  تردـق  دوـجو  دـشاب . 
اب هسیاقم  رد  عماوج  نیا  رد  یـسارکوروب  ییاراک  هجیتن  رد  دـباییم . شهاک  يرادا  ییاراک  کـیتارکوروب  تردـق  ندوب  ـالاب  اـب  عماوج ،

؛ تسا رت  نییاپ  هدنکارپ  ای  هتخیمآ  عماوج 
؛ ددرگیم هدهاشم  اهنآ  رد  راد  همادا  دشر  تیلباق و  تیفرظ  لیبق  زا  ییاهیگژیو  دنا  هدیسر  یسایس  هعسوت  هب  هک  ییاه  روشک  رد  ( 4 

عنام کی  دوخ  هبون  هب  دنتـسه  فیعـض  ًامومع  نآ  یـسایس  ياهداهن  هک  یـسایس  متـسیس  کی  رد  يوق  نردـم »  یـسارکوروب «  دوجو  ( 5
؛ دنوش یم  بوسحم  یسایس  هعسوت  هار  رس  رد  هدمع 

؛ دنتسه یبهذم  رتشیب  هک  دنتساخرب  عورشم  یتنس  عبانم  نایم  زا  یسایس  ناگبخن  ، یتنس یسایس  ياهماظن  رد  ( 6
راذگتـسایس و عجارم  ندوب  صخـشمان  لیلد  هب  دناوتیم  ناریا ،  یتلود  تیریدم  ماظن  رد  یگنهامه  دـنیارف  رد  هدـش  هدـهاشم  فعـض  (7

؛ دشاب ریگ  میمصت 
يرظن و ینوگرگد  لوحت و  هب  طونم  دناوت  یم  تالیکشت  راتخاس  يریگ و  میمـصت  اهـشزرا ،  اهفده ، رد  لوحت  هلمج  زا  يرادا  لوحت  (8

؛ دشاب تلود  تموکح و  روما  رد  نالوئسم  شرگن  هویش  هب  تبسن  یمالک ،
رد يرادا  لوحت  حرط  بجوم  تموکح ، هب  تبـسن  یـسایس  ياـهداهن  نالوئـسم  هشیدـنا  رد  لوحت  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  ناـنیمطا  اـب  (9

؛ تسا هدش  دوجوم  طیارش 
ییآراک و ياقترا  دشر و  هزیگنا  یسایس و  ياهحانج  ندروآرب  رس  ندش و  لاعف  هجیتن  رد  دناوتیم  دوجوم ،  طیارـش  رد  لوحت  حرط  (10

ماـجنا نودـب  ییاـهنت و  هب  يرادا  لوحت  هک  دور  یم  راـظتنا  (11 دـشاب ؛ یـسایس  ياهداهن  نالوئـسم  طسوت  یتلود  ياهنامزاس  یـشخب  رثا 
 ) یمتـسیس لیلحت  هیزجت و  زا  لصاح  ياـه  هتفاـی  .ب - دـهد شهاـک  ار  هعـسوت  هب  ندیـسر  دـیمادوجوم  طیارـش  رد  یـسایس  تاحالـصا 

1357و لاسات لاس 1285ه-ش  يادتبا  زا  يدرکراک  - يراتخاس درکیور  اب  هعلاطم  زا  لصاح  جیاتن  تمـسق  نیا  رد  (: يدرکراک - يراتخاس
تسا  : هدش  هدروآریز  حرش  هب  شخب  درد و  لاس 1380  ات  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا 

 (: ات 1357  1285 هطورشم (  بالقنا  نایاپ  ات  رارقتسا  زا  لوا :  شخب 
ياه هبنج  داعبا و  رد  ناریا  رد  هنیرید  ییارگزکرمت  رابرد و  هاش و  تردـق  زکرمت  هطورـشم ،  بالقنا  يزوریپ  اب  لاس 1285  زا  هک  میتفگ 

 ، یقوقح نیون  ماظن  نیوکت  یناملراپ و  ماظن  سلجم و  داجیا  اب  وس  کی  زا  داد . تردق  عیزوت  ییادززکرمت و  هب  ار  دوخ  ياج  نوگانوگ 
. دیدرگ میظنت  زیامتم  لقتسم و  ياهنوگ  هب  اوق  نیا  تابسانم  رگید ، يوس  زا  تفرگ و  لکـش  دوجوم  ییارجا  راتخاس  رانک  رد  هییاضق  هوق 

تسا : ریز  حرش  هب  يرادا  - یسایس ماظن  یمتسیس  لیلحت  هیزجت و  زا  لصاح  ياه  هتفای  جیاتن و  هصالخ  روط  هب 
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زکرمت تروص  هب  ینوگرگد  لوحت و  رتشیب  یسایس ،  هعسوت  ياه  هفلؤم  روهظ و  هطورـشم و  بالقنا  يزوریپ  اب  ه ش )  ) لاس 1285 زا  ( 1
؛ دش نایامن  يرادا  - یسایس ماظن  رد  ییادز 

يا ـ تدوک اب  یلو  تفرگ .  تروص  روشک  تایالو  تالایا و  رد  ییاهنمجنا  يریگ  لکـش  اب  ًاتدـمع  ییایفارغج  حوطـس  رد  یئادز  زکرمت  (2
، تردق زکرمت  تهج  رد  لوحت  تاحالـصا و  نایرج  بلغا  ناریا ،  یـسایس  نیون  یگ  ـ تفاین هع  ـ ـسوتزاغآو ه-ش )  ) 1299 هام ـد  نفسا موس 
ار نآ  لاـثما  ییارگترثک و  یـسارکومد ،  یـسایس ،  تکراـشم  نوچمه  یـسایس  هعـسوت  ياـه  هفلؤم  هاـش  اـضر  هرود  رد  تفرگ و  رارق 

تروص یتـلود  ياههاگتـسد  اـهنامزاس و  يرادا ، ماـظن  رد  بلغا  تاحالـصاو  يرادا  تـالوحت  نارود ، نیا  رد  درک . هدـهاشم  ناوـتیمن 
؛ تسا هدوب  رادتقا  ییارگ و  زکرمت  تهج  رد  رتشیب  هک  هتفرگ 

رود تفر و  نیب  زا  تردـق  زکرمت  هرابکی  رویرهش 1320 ،  رد  یسایس  زاب  ياضف  داجیا  روشک و  یـسایس  هنحـص  زا  هاش  اضر  جورخ  اب  (3
نامز زا  لصاح  یـسایس  یگتفای  هعـسوت  هجیتن  هک  ییادز  زکرمت  جوا  دـش . زاـغآ  روشک  يرادا  - یـسایس راـتخاس  رد  ییادز  زکرمت  هزاـت 
لاـح ره  هب  دـسیون « :  یم  نراـقت  نیا  هراـبرد  ناـیزوتاک » تفاـی « . رولبت  وا  يریزو  تسخن  رخآ  لاـس  ود  رد  دوب ، قدـصم  دـمحم  رتکد 

تکراشم يریگ ،  میمـصت  یـسایس و  تردق  ییادز  زکرمت  دروم  رد  وا  هک  دشاب  ینوناق  دیاش  قدصم ،  تاحالـصا  همه  زا  رت  ریگمـشچ 
يداع مدرم  زا  تیامح  تهج  رد  یتامادـقا  شترا و  تارادا و  نیناوق ،  ندرک  هزیتارکومد  یـسایس  یعاـمتجا و  ياهدـنیارف  رد  یناـگمه 

. تشاذگ یقاب 
– یسایس راتخاس  رد  یسایس  یگتفاین  هعـسوت  ياههفلؤم  نراقت  دهاش  ام  ات 1357  ياهلاس 1342  یط  ات 1339 و  ياه 1332  لاس  رد  ( 4 

هرود نیموس  دهاش  هاتوک  عطقم  کی  ات 1342 و  ياهلاس 1339  یط  هک  درک  اعدا  ناوتب  دیاش  میتسه . ارگزکرمت  تمـس  هب  روشک  يرادا 
؛ میاهدوب يرادا  یسایس –  راتخاس  رد  ییادززکرمت  یسایس و  یگتفای  هعسوت 

عباـنم رب  تموکح  لرتـنک  شیازفا  فلا :  : تسناد ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  يوـلهپ  میژر  نارود  رد  یـسایس  هعـسوت  عـناوم  نیرتـمهم  ( 5
؛ تسا هدش  یسایس  هعسوت  عنام  هداد و  شهاک  ار  یسایس  تباقر  تکراشم و  لامتحا  تردق ، 

یسایس یگدنز  فادها  هرابرد  یلک  عامجا  هب  لوصو  عنام  هعماج  رد  ریذپان  یتشآ  ياهفاکش  دوجو  فیعض و  ددرم و  یندم  هعماج  ب -
یم يرای  یتباقر  ریغ  یـسایس  ماظن  رارقتـسا  هب  دـنک و  یم  يریگولج  تباـقر  تکراـشم و  يارب  مزـال  ياـهبوچراچ  نیوکت  زا  دـیدرگ و 

؛ دناسر
ینعی تسناد . ناریا  رد  تموکح  ندوب  سدقم  نییاپ و  هب  الاب  زا  تعاطا  مکح و  رب  ینتبم  ناوت  یم  ار  زیتس ،  تباقر  یـسایس  گنهرف  ج -

یـساسا لزلزت  هدمآ ،  دوجو  هب  يا  هلـصاف  یبهذم  تسادق  تردـق و  نایم  هاگرهو  هدـمآ  را  ـ مـش هب  سد  ـ قم يدا  ـ هن ًاساسا  تردـق  هکنیا 
تسا . هتشاد  لابند  هب  ار  شروش  تیعورشم ، تردق و 

يراجم تسا و  هدوب  تکراشم »  گنهرف  لباقم «  رد  تیعبات »  گنهرف  ًاتدمع «  هدـیچیپ ،  فلتخم و  لیالد  هب  ناریا  یـسایس  گنهرف  د -
تسا . هدرک  یم  تیوقت  ار  گنهرف  هنوگنیا  هتفرمهیور  يریذپ  گنهرف  يریذپ و  هعماج 

ياه هورگ  نیب  لداعتم  تباقر  کی  رب  رتشیب  میژر  نیا  ياکتا  تسناد . یتنـس  ناگبخن  میژر  کی  قادـصم  ناوت  یم  ار  يولهپ  تنطلـس  (6
هب ناریا  تلود  يارب  یقیمع  ياهدمایپ  تیعقوم  نیا  تسا . هدشیم  یـسایس  روما  رد  مدرم  هدرتسگ  تکراشم  عنام  هک  هدوب  زکرمتم  دیفم 

. تفرگ رارق  شیازفا  هب  ور  رطخ  ضرعم  رد  هاش  میژر  هک  يروط  هب  تسا  هتشاد  هارمه 
تاحالصا هب  نآ  يدنبیاپ  یهاگآ و  ماظن و  تیریدم  هب  لوا  هجو  دراد .  یلصا  مازلا  هجو و  ود  يریبعت  هب  يرادا  يزاسون  تاحالصا و  (7

یم رب  نآ  یتیریدم  یناگرزاب و  یتعنص ، ياهراتخاس  هعماج و  هب  مود ،  هجو  ددرگ . یم  ببسار  نآ  موادت  يریگیپ و  هک  دوشیم  طوبرم 
هعماج شیب  مک و  لیکشت  ینیشنرهش و  یناگرزاب ،  یتعنص و  هعـسوت  هلحرم  هب  هدرک و  رذگ  یتنـس  لحارم  زا  دیاب  تکلمم  ینعی  ددرگ .

هک تسا  تروص  نیا  رد  دوشب . دمآ  راک  نیون و  ياهنامزاس  یـضاقتم  دناوتب  هکدشاب  هدیـسر  تلود  زا  لقتـسم  ياهداهن  داجیا  یندـم و 
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هب دش و  جراخ  دوش ،  تیاده  الاب  زا  ًافرص  هک  ینایرج  تلاح  زا  يرادا ،  تاحالـصا  سپ  دهد .  خساپ  اضاقت  نیا  هب  دوش  یم  راچان  ماظن 
اهداهن نیا  یتعنـص .)  يراجت و  یندـم و  ياهداهن  يوس  زا  نییاپرد  و  تیمکاح ،  يوس  زا  الابرد   ) دـیآ یم  رد  هبناجود  ینایرج  تروص 

ساسحا دیاب  مه  تلود  تسا . نیون  یمومع  روما  تیریدم  دـمآراک و  یـسارکوروب  دوجو  هب  طونم  ناشتفرـشیپ  هک  دـننک  ساسحا  دـیاب 
تسین و یفاک  ماظن  یهاگآ  ساسحا و  فرص  تسا . طورش  نیمه  هب  طورـشم  هعـسوت  دشر و  ياه  همانرب  دربشیپ  هعماج و  یقرت  هک  دنک 

طباور عاعشلا  تحت  راچان  هب  يا  هلحرم  رد  ماجنارس  دیـسر و  دهاوخن  ییاج  هب  دوش  يریگیپ  تیدج  يزوسلد و  اب  راک  هک  مه  هزادنا  ره 
یتلود ریغ  ياهداهن  هب  دودحم  طقف  يرادا  تاحالصا  هب  زاین  یهاگآ و  هچنانچ  سکعلاب ،  تفرگ و  دهاوخ  رارق  مکاح  یتنس  تابسانم  و 

هب یلماوع  هچ  اهلاس  نآ  رد  هک  تسا  نیا  شسرپ  لاح  هفرطود . لباقتم و  تسا  ینایرج  عوضوماذل  دیـسر  دهاوخن  ییاج  هب  راک  زین  دشاب 
کحضم و يا  همانرب  تلاح  زا  تسناوتن  مه  يرادا »  بالقنا   » ارچ تسا و  هدش  یم  يرادا  حالـصا  همانرب  لماک  ققحت  زا  عنام  ینیع  روط 

مادختسا طیارش  نوچ  یتالوقم  یمومع –  روما  تیریدم  نیون  میهافم  لاس 1345  مادختسا  نوناق  رد  هک  دنچ  ره  دوش ؟ جراخ  یشیامرف 
زا یگتـسشنزاب و  دزمتـسد ،  قوقح و  تخادرپ  لغاشم ،  يدـنبهقبط  فیاظو ،  حرـش  نیودـت  یناسنا ،  يورین  تیبرت  نانکراک ،  شزومآ 

ریگنماد زونه  مه  زورما  دیـسرن و  تیاـهن  هب  يرادا  تاحالـصا  ارچ  یلو  تفرگ .  رارق  هجوت  دروـم  لـغاشم  زارحا  طیارـش  رتـمهم – همه 
دنتشاذگ ياجرب  بولطمان  تارثا  ای  هجیتن  رد  هدوبن و  وسمه  نایناریا  ياهراجنه  اهشزرا و  اب  تاحالصا  نیا  تسا  دقتعم  يده » « ؟  تسام

» رب رتـشیب  شدـیکات  لـیب »  زمیج  لوـق «  هب  دوـب و  تسار  یتنـس  میژر  کـی  ًاـعون  يوـلهپ  تنطلـس   - 8  . دـندماین رد  ارجا  هـب  زگره  اـی  و 
ياهدمآرد لحم  زا  هک  ار  ینالک  جراخم  هاش  دیفس  بالقنا  دوب . دوجوم  متسیس  رد  یساسا  تارییغت  داجیا  ات  متـسیس »  ظفح  ياهتـسایس 

هزادـنا و شرتسگ  یطابترا و  يدـیلوت و  تاسیـسات  هعـسوت  روظنم  هب  ییانبریز  يراذـگ  هیامرـس  يارب  دـش و  یم  نیمات  یتفن  هداـعلا  قوف 
لخاد هب  هدیدپ  نیا  هک  دش  نآ  زا  عنام  ناریا  هعماج  یگژیو  یلو  درک .  لیمحت  نامروشک  هب  تشگ  یم  هنیزه  حلسم  ياهورین  ياهییاناوت 

رد یسایس  هعـسوت  عناوم  . ) دوب هعـسوت  زا  رتشیب  دشر  نآ  رد  هک  تسناد  یم  ياهعماج  ار  ناریا  زنیوز »  نیورام  دنک «.  ادیپ  نایرج  اههدوت 
ار یکچوک  هورگ  عومجم ،  رد  یـسایس  ناـگبخن  دوب و  زکرمتم  هاـش  صخـش  رد  یـسایس  تردـق  ناریا  یتنطلـس  میژر  رد  (1380 ناریا ،

هدهع رب  مکاح  هقبط  اب  ار  ناگبخن  ریغ  هاش و  نیب  هطساو  شقن  هک  مود – هدر  هبساحم  اب  زنیوز »  » لوق هب  اهنآ  دادعت  هک  دنداد  یم  لیکشت 
هورگ وضع  یگمه  بختنم  یـسایس  ناـگبخن  هورگ  درک . یمن  زواـجت  رفن  زا 300  دـندروآ  یم  رد  ارجا  هب  ار  هاش  یـشم  طـخ  دنتـشاد و 

 . دوب هراوقدب  يراتخاس  نیا  لاح ، ره  هب  دنتـشاد . دوخ  لاغـشا  رد  ار  تلود  راتخاس  رد  یمـسر  ياه  بصنم  دندوب و  زین  یمـسر  ناگبخن 
زین میژر  نیا  راذگتمدخ  یـسارکوروب  دمآیم .  لمع  هب  دنتـشاد  یـسرتسد  هاش  هب  هک  ذوفن  يذ  ياهماقم  قیرط  زا  یتایلمع  ياهیگنهامه 

قیقحت ياــه  هتفاــی  مود : شخب   . دوـب هدــش  هـعطق  هـعطق  يرازگراــک  طوــطخ  بـسح  رب  لکــشتم  راــتخاس  کــی  نتــشاد  ياــج  هـب 
يدـنبهورگ و تلود و  یـساسا  فیاظو  روشنم  هب  یبای  تسد  هعلاطم و  هراـبرد  ( 1 (: 1380 ات  1357  ) نونکات یمالسا  يروهمجرارقتـسازا 

نیعم همانرب  هلحرم و  هس  رد  لقادـح  ییاهـششوک  ینامزاس ،  ياهوگلا  ریاس  اهتکرـش و  اـهنامزاس  اـه ،  هناـخترازو  ناـیم  نآ  یعیزوت  زاـب 
هدـیدرگن لیدـبت  یمـسر  دنـس  کـی  هب  هدیـسرن و  ییاـهن  یعطق و  هجیتـن  هب  مادـک  چـیه  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا . هتفرگ  تروص 

رد يدصت  لامعا  تیمکاح و  لامعا  ياهـشخب  رد  تلود  طسوت  روما  تیریدم  فیاظو و  ماجنا  هوحن  رب  رظان  ییارجا  ياهتـسایس  (2. تسا
رب اـکتا  اـب  فیاـظو  روما و  ماـجنا  نیارباـنب ، . تسا هدـیدرگن  ارجا  يدـج  روط  هب  نیودـت و  لـماک  صخـشم و  روط  هب  بلغا  دراوم  رتشیب 
. تسا هدروآ  مهارف  ار  نآ  هزادنا  ندش  گرزب  تلود و  یتالیکشت  مجح  شرتسگ  تابجوم  هدش ، دای  ياهتسایس  يریگ  راک  هب  هدافتسا 

رثؤم و مادـقا  دراوم  رتشیب  رد  یلحم  یلم و  ياهناگرا  تاماقم و  ياـهتیلؤسم  تاراـیتخا و  فیاـظو و  یهد  ناـماس  يزیمم و  هنیمز  رد  ( 3
. تسا هدنام  یقاب  هدشن  لح  زکرمت  لکشم  هتفرگن و  تروص  ینوناق 

ناوت یم  دـبای و  یمن  رییغت  ای  دریگ و  یم  لکـش  صقان  یتنـس و  ياـهوگلا  ياـنبم  رب  بلغا  یتلود  ياههاگتـسد  یتالیکـشت  راـتخاس  ( 4 
. تسا هتفرگن  رارق  هدافتسا  دروم  یحارط و  هیهت ،  یهدنامزاس  بسانم  ياهوگلا  هک  تفگ 
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ماکحا زا  يا  هراپ  غالبا  بیوصت و  هیهت و  زج  هب  راک ،  ماجنا  یصاصتخا  یمومع و  ياهـشور  اهدنیارف و  حالـصا  یـسدنهم و  هنیمز  رد  (5
. دوش یمن  هدهاشم  یهجوت  لباق  رثؤم و  مادقا  دودعم ) دراوم  رد  زج  ییارجا (  ياهلمعلا  روتسد  ینوناق و 

هتفاـی و شیازفا  رفن  رازه و 625  نوـیلیم و 252  ود  هـب  رفن  و 873  رازه  زا 556  لاس 1378  اـت  لاس 1357  زا  تلود  نانکراک  دادـعت  (6
تیعمج دشر  هکنآ  لاح  تسا . هتـشذگ  ههد  ود  یط  تلود  هزادـنا  ندـش  گرزب  زا  یکاح  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  ربارب  دودح 4  يدشر 

. تسا هدوب  ربارب  ود  زا  رتمک  هلصاف  نیا  رد  روشک 
یم ناشن  ار  يدـشر  هب  ور  دـنور  رتالاب  سناسیل و  یلیـصحت  عطاقم  رد  تلود  یناـسنا  يورین  بیکرت  راـتخاس و  هتـشذگ  ههد  ود  یط  ( 7

( ربارب ود  ًابیرقت  تلود (  یناسنا  يورین  دصرد   5/22  ، لاس 1378 رد  دصرد و  رب 3/10  غلاب  لاس 1358  رد  دنور  نیا  هک  يروط  هب  دـهد 
لزان تالیصحت  حطس  اب  یناسنا  ياهورین  ار  دصرد )  5/77 تلود (  نانکراک  زا  يا  هدمع  شخب  ناکامک  فصولا  عم  دوش . یم  لماش  ار 

. دهد یم  لیکشت 
لاس هب  تبسن  دشر  ربارب  هس  اب  تسا ( هدیدرگ  غلاب  تکرـش  هب 502  تکرش  زا 168  لاس 1357  اب  هسیاقم  رد  یتلود  ياهتکرـش  دادعت  (8

(1357
نیا تسا . هدیسر  دصرد  هب 7/33  لاس 1380  رد  مقر  نیا  هک  هدوب  دصرد  نالغاش 19  لک  هب  یمومع  نالغاش  تبسن  لاس 1355  رد  ( 9

. تسا روشک  لاغتشا  حطس  تیفرظ  زا  تلود  مهس  شیازفا  رگنایب  تبسن 
ياـه تسپ  دادـعت  تسا و  هدـیدرگ  رتناـسآ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  ياـهلاس  هب  تبـسن  یتیریدـم  لـغاشم  زارحا  طیارـش  ( 10

. تسا هتشاد  دشر  دصرد  هتشذگ 60  ههد  ود  یط  یتیریدم 
نوناق یمومع ، تابساحم  نوناق  يروشک ، مادختسا  نوناق  هلمج  زا  یلام  يرادا و  یمومع  تاررقم  نیناوق و  رب  مکاح  لوصا  ینابم و  ( 11

. تسا هدرکن  ادیپ  يریگمشچ  یساسا و  رییغت  هریغ  يرادا و  تافلخت 
یعیـسو ًاتبـسن  دح  رد  روما  ماجنا  لیهـست  يریگ  تهج  اب  یمادختـسا  يرادا و  تاررقم  نیناوق و  حالـصا  هنیمز  رد  يدروم  تامادـقا  (12

نیناوق رد  یئزج  يدروم و  حالـصا  درکیور  هب  تسا و  هدوب  خوسنم  ًاضعب  تاررقم  نیناوق و  رثکت  ددـعت و  نآ  لصاح  هک  هتفرگ  تروص 
. تسا هدیدرگ  هجوت  يداینب  تارییغت  درکیور  زا  شیب  يرادا  تاررقم  و 

ياهماظن ناکرتشم  يرمتـسم  قوقح و  اب  هطبار  رد  یگتـسشنزاب و  نس  شهاـک  يارب  هبناـج ، کـی  ًاتدـمع  ینوناـق  تامیمـصت  ذاـختا  (13
رطخ اب  ار  اـهنآ  دـیدهت و  يدـج  روط  هب  ار  هطوبرم  ياهقودنـص  یلاـم  عباـنم  يرگراـک ،  يرکـشل  يروشک ،  ياهـشخب  رد  یگتـسشنزاب 

. تسا هتخاس  ور  هبور  یگتسکشرو 
نآ ياـه  هفلؤم  يرادا و  ماـظن  نوماریپ  یقیبطت ، تاـعلاطم  هنیمز  رد  هژیو  هب  دنمـشزرا ،  يدربراـک  يرظن و  ياهیـسررب  تاـعلاطم و  (14

. دریگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دوجوم  عضو  دوبهب  حالصا و  ینیرفآ ، تخاس  یحارط و  رد  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  هتفریذپ  تروص 
نیبامیف هدـنزاس  رثؤم و  طباور  يرارقرب  يرادا و  تاحالـصا  ماـجنا  يارب  یبساـنم  یطاـبترا  یتیریدـم و  هکبـش  ریخا ،  لاـس  دـنچ  رد  (15

. تسا هتفای  رارقتسا  یحارط و  یناتسا  یلم و  ییارجا  ياههاگتسد  روشک و  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 
هب شیارگ  اـب  شزومآ ، یناـسنا ،  يورین  شنیزگ  ياـه  هنیمز  رد  هژیو  هب  یتلود ،  شخب  یناـسنا  يورین  يزاـسهب  هعـسوت و  روظنم  هب  (16

تروص يا  هدرتسگ  تامادقا  نانکراک ،  تافلخت  اب  دروخرب  نانکراک و  درکلمع  تیریدم  یبایـشزرا و  تدم ، دنلب  یـشزومآ  ياه  هرود 
. تسا هتشاد  هارمه  هب  زین  یفنم  ياهدمایپ  لاح  نیع  رد  تبثم و  جیاتن  هک  تسا  هتفرگ 

 – راـک هظفاـحم  زیرگ و  لوـحت  ارگ -  نورد  يرگن و  یـشخب   : زا دـنترابع  دوـجوم  عـضو  رد  يرادا  ماـظن  تایـصوصخ  اـهیگژیو و  ( 17
دوـجوم عـضو  ظـفح  هب  لـیامت  رادـم –  تلود  ریذـپانتباقر و  يرجم ، رگ ، هلخادـم  بـلط –  نوزفا  روـحم و  دوـخ  ریذـپان ،  تکراـشم 

اهدرکلمع ندشن  فافش  يریذپ و  تکراشم  هب  لیامت  مدع  يزاسون –  لوحت و  لابق  رد  تمواقم 
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نوناق ماکحا  اـب  بساـنتم  تلود  شقن  يرگنزاـب و  نیودـت و  مدـع  فلا –  زا :  دـنترابع  يرادا  یـسایس -  ماـظن  یـساسا  تالکـشم  ( 18 
شیارگ مدع  ج - ؛  ارجا يرگ و  يدصت  يربهار و  تیاده و  تیمکاح ،  روما  هب  تلود  فیاظو  يدنب  هقبط  کیکفت و  مدع  ؛ب - یـساسا

طباوض زا  یتلود  ياههاگتـسد  یلخاد  تالیکـشت  تیعبت  مدـع  ؛د - یمدرم ياـهتکراشم  بلج  روما و  يراذـگاو  هب  یتـلود  ياههاگتـسد 
مدع و - ؛  يریگ میمـصت  تارایتخا  زکرمت  عجارم و  ددعت  یگدـیچیپ و  ؛ه - تیریدـم حوطـس  یقطنم  ریغ  شیازفا  ربتعم و  یبرجت  یملع و 
مدـع ز - ؛  يروآوـن ییآراـک و  دـقاف  ناریدــم  لزع  ناـنکراک و  باـصتنا  رد  يرـالاس  هتــسیاش  ییارگهطباـض و  يدــنمنوناق و  تیاـعر 
عونتم تاررقمو  نیناوقدوجو  ؛ح ـ  مدرم ناعجارم و  اـب  هناـبآم  اـمرفراک  راـتفر  ذاـختا  هعماـج و  لاـبق  رد  یتلود  ياههاگتـسد  ییوگخـساپ 

. صاخ ياهعوضوم  دروم  رد  نوگانوگو 
تسا : لیذ  حرش  هب  رضاح  لاح  رد  يرادا  ماظن  تالکشم  مها  (19

زا یخرب  رد  نآ  یلعف  مجح  ییوگخساپ  مدع  تلود و  نانکراک  یمک  بسانتمان  دشر  تلود و  زا  یعطق  حیحص و  یفیرعت  نادقف  مدع  - 
؛ روما

نیب فیاظو  بسانتمان  عیزوت  -؛ یلحم تاماقم  تارایتخا  ندوب  یتاذ  ریغ  یناتسا و  یلم و  فیاظو  نایم  یعطق  قیقد و  یفیرعت  دوبن  مدع  - 
؛  ارجا يراذگتسایس و  رد  طالتخا  رظن  زا  ییارجا  ياههاگتسد 

هرادا تیریدم و  هزوح  رد  ماظن  نالک  ياهتـسایس  نایم  یقطنم  هطبار  نادقف  ییارجا -؛ ياههاگتـسد  درکلمع  یبایزرا  ماظن  دوجو  مدع  - 
؛  یلمع تامادقا  ییارجا و  ياه  یشم  طخ  اب  روشک  روما 

یتعنـص گنهرف  زا  هتفرگ  رب  يرادا  ماظن  اب  ارگ  هطبار  یتنـس  گـنهرف  زا  يا  هزیمآ  هدوب و  نوگمهاـن  تیهاـم  ياراد  ناریا  يرادا  ماـظن  - 
؛ تسارگ هطباض 

ای هناهاگآ  تلود  تئیه  بیکرت  رد  لقتسم  ياهنامزاس  ياسؤر  ناریزو و  يراذگتسایس  شقن  ات  هدیدرگ  ثعاب  یسایس  یگتفاین  هعسوت  - 
؛ دریگب رارق  هطوبرم  ياههاگتسد  رد  اهنآ  ییارجا  شقن  عاعشلا  تحت  هناهاگآان 

تکراـشم ماـظن  یلک  ياهتـسایس  بوچراـچ  رد  یلم  تینما  یعاـفد و  ياهتـسایس  زین  یلک و  ياهتـسایس  نییبت  نییعت و  رد  يرادا  ماـظن  - 
؛ درادن ینادنچ  یلماعت  طابترا  یلم  تینما  ياروش  اب  هتشادن و  یلاعف 

 ، يریذپ تکراشم  ییوج و  تکراشم  هیحور  نادقف  ضراوع  راچد  رالاس  ناوید  ماظن  نیا  هک  تسا  نآ  يایوگ  ییارجا  تیریدم  ماظن   - 
. تسا مدرم  هب  ییوگخساپ  هیحور  يریذپ و  فاطعنا  ییادز ،  زکرمت  يریذپ ،  داقتنا 

یـسایس و هعـسوت  دوبن  رد  اما  تسا  یتایح  رایـسب  دمآراک  ناریدم  يریگراک  هب  بذج و  بصن و  لزع و  ياهدنیارف  يرارقرب  هب  مامتها  - 
رد یـسایس  ماظن  دنهد . رارق  تخانـش  ضرعم  رد  ار  اهنآ  ياهییاناوت  یـسایس ،  ياهورین  تیبرت  نمـض  هک  یـسایس  بازحا  دننامه  ییاضف 

. دشاب قفوم  نادنچ  دناوتیمن  يرالاس  هتسیاش  ققحت  تهج 
يرکف ناگبخن  هدـیدرگ  ثعاب  هلـصاف  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  هلـصاف  ییارجا  يرکف و  ناگبخن  نیب  ًـالومعم  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد   - 

. دنشاب انشآ  رتمک  هعماج  تایعقاو  اب  ینهذ و  ارگ و  لآ  هدیا  رتشیب 
زا هدافتـسا  تعناـمم  نمـض  رما  نیا  هدوب و  نییاـپ  رایـسب  روشک  ییارجا  ياههاگتـسد  رد  يریذـپ  تکراـشم  ییوج و  تکراـشم  نازیم  - 

تسا .  هداد  شهاک  ار  مدرم  هب  ییارجا  روما  يراذگاو  تلود و  طسوت  روما  يدصت  زا  نتساک  ناکما  مدرم ،  تکراشم 
ياقترا بلغا  ییارجا ،  حوطـس  يارب  ینوناق  بسانم و  تارایتخا  ینیب  شیپ  مدـع  يداتـس و  ياههاگتـسد  رد  روما  دـح  زا  شیب  زکرمت  - 

ار تلود  تراـظن  تیاـمح و  يراذگتـسایس ، تیمکاـح  لاـمعا  ياـههبنج  هتخاـس و  نکمم  ریغ  ار  تـلود  يدربـهار  ياـهتیلؤسم  شقن و 
. تسا هدرک  فیعضت 

يریذپ ریثأت  تهج  زا  یقطنم  هطبار  فعض  اب  یگتسویپ ،  نتشاد  مغر  یلع  روشک  هناگ  هس  ياوق  ات  هدش  ثعاب  یسایس  یگتفاین  هعسوت  - 
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یملع هدش  فیرعت  طابترا  کی  دـسریم  رظن  هب  هک  يروط  هب  دنـشاب . هجاوم  هوق  لخاد  ياهیزیر  همانرب  رد  رگیدـمه  رب  يراذـگ  ریثأت  و 
. تسا مزال  یشوپمه  دقاف  هوق  هس  ياهتیلاعف  هتشادن و  دوجو  هوق  هس  نیب 

هتفرگن و رارق  هجوت  دروم  نادنچ  ییاضق  ینوناق و  ياهیریگتهج  روشک ،  هعـسوت  ياه  همانرب  یلک و  ياهتـسایس  رد  دـسر  یم  رظن  هب  - 
رب ینبم  تلود  همانرب  هب  هجوت  اب  تسا -. هدش  هییاضق  هننقم و  ياوق  درکلمع  ناهذا و  رد  اوق  لالقتسا  زا  ياهدنزاس  ریغ  ياه  یقلت  بجوم 

: درک میسرت  تروص  نیدب  یلعف  طیارش  رد  ار  ناریا  یسایس  تیعضو  ناوت  یم  یئارگ  نوناق  یسایس و  هعسوت 
هتشاد يریگمشچ  شیازفا  یـسایس  ماظن  تیعورـشم  تسا  هداتفا  قافتا  یمالـسا  بالقنا  هلاس  لوط 23  رد  هک  یتـالوحت  هب  هجوـت  اـب   - 1

تسا .
یم رظن  هب  هدوب و  یسایس  تکراشم  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  بالقنا  نارود  یسایس  جیسب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  زا  سپ   - 2

. دنک یم  یط  ار  یلماکت  دنور  یلعف  طیارش  رد  هک  دسر 
یلحم ياهتیلوسم  رد  یموب  ياهورین  زا  هدافتسا  دوجوم و  ياهتیعقاو  هب  هجوت  دنور  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود  بسانم  شرگن   - 3
تینما تابث و  یلم و  یعمج ، تیوه  تیوقت  هجیتن  رد  یـسایس و  ياهدنیارف  رد  اهنآ  تکراشم  ثعاب  دناوت  یم  هدوب و  تبثم  يا  هقطنم  و 

. ددرگ
رد یمومع  ياهیهاگآ  شیازفا  اب  اما  تسا ،  هتفای  موادت  یخیرات  هتشذگ  زا  هتشاد و  یمومع  گنهرف  رد  هشیر  ییارگ  رادتقا  هچ  رگا   - 4

ناونع هب  تلود  دـسر  یم  رظن  هب  هتـشذگ  لاـس  رد 4  یـسایس  زاب  ياضف  داجیا  اب  هعماـج و  ناـهذا  رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  ياـهلاس 
هجوت نالؤسم  زا  يرایـسب  هدیدرگن و  هنیداهن  يرادا  ماظن  رد  رما  نیا  زونه  اما  تسا . هدـش  ییوگخـساپ  هب  فظوم  یمومع  روما  هدـنیامن 

هب یـسایس  ماظن  اب  شاهطبار  دوجوم و  طیارـش  رد  یـسایس  ياهداهن  رد  تاحالـصا  نودب  يرادا  لوحت  . دنرادن مهم  رما  نیا  هب  يا  هتـسیاب 
یسایس ياهداهن  هعـسوت  اب  دنـشاب -؛ هتـشاد  دنناوت  یم  يدایز  شقن  يرادا  ماظن  عون  نییعت  رد  یـسایس  ياهداهن  اریز - :  دسر  یمن  هجیتن 

ياهداهن هعـسوت  نودـب  يرادا  لوحت  -؛ درک لداعتم  نزاوتم و  تسا  طلـسم  مکاح  یـسارکوروب  ياراد  هک  ار  یـسایس  ماظن  ناوت  یم  رتهب 
ماظن لداعت  مدع  تابجوم  دایز  لامتحا  هب  تیاهن  رد  هدـش و  یـسارکوروب  تردـق  رتشیب  هچ  ره  شیازفا  بجوم  رـضاح  لاح  رد  یـسایس 
هسلس ینایم  الاب و  حوطس  رد  يراتخاس  موادت  ماگنه و  دوز  رییغت  بجوم  بلغا  یسایس  یگتفاین  هعسوت  -؛ درک دهاوخ  مهارف  ار  یتموکح 

فلتخم حوطـس  رد  ار  يرادا  ماظن  رد  لوئـسم  یمـسر و  تاماقم  عیرـس  بوانتم و  تارییغت  هدـیدرگ و  یـسارکوروب  رد  ینامزاس  بتارم 
. دوش یم  بجوم 

قفوم و تاحالصا  رثکا  مایپ  نالک : حطس  رد  لوحت  تیریدم  نتـشادن  فلا -  : زا دنترابع  دوجوم  طیارـش  رد  يرادا  لوحت  عناوم  مها  (20 
تیریدـم دـنمزاین «  هکلب  دـیآ ، یم  تسد  هب  فداـصت  اـی  سناـش  قیرط  زا  تردـن  هب  لوحت  هک  تسا  هدوـب  نآ  ناـهج  رد  يرادا  قفوماـن 

طخ رد  رظن  فالتخا  .ج - دوجوم عضو  ناعفن  يذ  تاحالـصا و  نارب  نایز  تاحالـصا :  زا  رثأـتم  ياـههورگ  تمواـقم  .ب - تسا لوحت »
نآ تالوحت  يرادا و  ماظن  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن   : تاداهنـشیپ يریگ و  هجیتن  . يرادا لوحت  ياـهراکهار  اـه و  یـشم 

قابطنا زا «  تسا  ترابع  يرادا  لوحت  فده  هک  یتروص  رد  دنراد . رارق  روشک  نآ  یسایس  هتسب  ای  زاب  ياضف  یـسایس و  ماظنریثات  تحت 
هعـسوت ادـتبا  هکنیا  رگم  تسینریذـپ  ناکمارما  نیا  تسا .»  لآ  هدـیا  بولطم و  تلود  کی  شقن  اـب  يرادا  ماـظن  ياـهتیلباق  اهیدـنمناوت و 

راک همانرب  رد  يرادا  لوحت  اب  نامزمه  لقادـح  ار  یـسایس  تاحالـصا  مینادـب و  مدـقم  يرادا  يداصتقا و  هعـسوت  رب  ار  یـسایس  ياهداهن 
تیقفوم مینک . يریگیپ  ار  لآ  هدـیا  بولطم و  تلود  یـسایس ؛  تاحالـصا  ناـمزمه  هعـسوت ،  يرادا  ماـظن  لاـبند  هب  و  میهد . رارق  تلود 

نشور و یهاگدید  خـسار و  یمزع  هک  دـشاب  یناسک  هدـهع  رب  نآ  يربهار  تیریدـم و  هک  ددرگ  یم  نیمـضت  یتروص  رد  يرادا  لوحت 
ماـجنا یـسایس و  زاـب  ياـضف  هیاـس  رد  رگم  ددرگ  یمن  رـسیم  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  تاحالـصا  تکرح  ریـسم  هدـنیآ و  هـب  تبـسن  لوـبقم 

رد لوحت  تیریدـم  نتـشاد  بازحا و … و  اـهنمجنا ،  يدازآ  یتموکح  یـسایس  ياـهداهن  صوصخ  هب  یـسایس  ياـهداهن  رد  تاحالـصا 
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قیقحت دـنزادرپب . یگنهرف و … یـسایس ،  يداصتقا ،  ياههمانرب  یـسررب  دـقن و  هب  یـسایس ،  زاب  ياضف  يدازآ و  نیا  هاـنپ  رد  اـت  روشک ؛
 : دهد یم  ناشن  رضاح 

اب دوجوم ؛  عضو  ناعفن  يذ  تاحالصا و  نارب  نایز  دننک و  یم  تمواقم  یحالصا  تالوحت  لباقم  رد  تاحالـصا  زا  رثاتم  ياه  هورگ   - 
. دندرگ یم  نآ  ققحت  عنام  يرادا  تاحالصا  لباقم  رد  تمواقم 

نیا رد  نالوئسم  نایم  رد  ییارگمه  مدع  روشک و  نالک  حطس  رد  يرادا  ماظن  بولطم  هدنیآ  اهزادنامشچ و  اهفده ،  رد  رظن  فالتخا   - 
دروخ . یم  مشچ  هب  هنیمز 

هعـسوت مارآان و  یـسایس  طـیحم  زا  یـشان  دوخ  يرادا  لوحت  ياـهراکهار  اـه و  یـشم  طـخ  نییعت  رد  ییارگمه  مدـع  رظن و  فـالتخا  - 
تسا . یسایس و ...  یگتفاین 

یساسا ؛ نوناق  ماکحا  اب  بسانتم  تلود  شقن  فیاظو و  رد  مزال  يرگنزاب  نیودت و  مدع  - 
؛  ارجا يرگ و  يدصت  يربهار و  تیاده و  تیمکاح ،  روما  هب  تلود  فیاظو  يدنب  هقبط  کیکفت و  مدع  - 

؛  یمدرم ياهتکراشم  بلج  روما و  يراذگاو  هب  یتلود  ياه  هاگتسد  شیارگ  مدع  - 
؛ يزکرم هزوح  رد  تارایتخا  دح  زا  شیب  زکرمت  یلحمو و  یلم  تاماقم  فیاظو  تارایتخا و  دودح و  ندرکن  کیکفت  - 

؛ يروآون ییاراک و  دقاف  ناریدم  لزع  نانکراک و  باختنا  رد  يرالاس  هتسیاش  ییارگهطباض و  يدنمنوناق و  ندرکن  تیاعر  - 
؛  يریگ میمصت  تارایتخا  زکرمت  عجارم و  ددعت  یگدیچیپ و  - 

؛  مدرم ناعجارم و  اب  هنابآمامرفراک  راتفر  ذاختا  هعماج و  لابق  رد  یتلود  ياههاگتسد  ندوبن  وگخساپ  مدع  - 
؛ تلود نانکراک  یمک  بسانتمان  دشر  تلود و  زا  یعطق  حیحص و  یفیرعت  نادقف  مدع  - 

؛ يرادا ماظن  تامازلا  اه و  زاین  یشزرا و  يداقتعا  ینابم  اب  بلاغ  ياهشرگن  اهرواب و  ینامزاس ، گنهرف  ندوبن  قبطنم  - 
 . یلمع تامادقا  ییارجا و  ياه  یشم  طخ  اب  روشک  روما  هرادا  تیریدم و  هزوح  رد  ماظن  نالک  ياهتسایس  نایم  یقطنم  هطبار  نادقف  - 

: ذخآم عبانم و 
شزوـمآ زکرم  تاراـشتنا  بـیط ،  اـضریلع  هـمجرت  یقیبـطت » تسایـس  یــسررب  يارب  يرظن  یبوچراـچ  نارگید «  لـیرباگ و  دـنوملآ ،  - 

نارهت 13762  لوا  پاچ  یتلود - تیریدم 
 13803 نارهت ،  رصاعم ، هاگن  رشن  یسایس » شناد  شزومآ  نیسح «  هیریشب ،  - 

 13804 نارهت ،  رصاعم ، هاگن  رشن  ناریا » رد  یسایس  هعسوت  عناوم  نیسح «  هیریشب ،  - 
یتلود تیریدم  شزومآ  زکرم  نایرونم ، سابع  رتکد  همجرت  هعسوت » تیریدم و  يرادتموکح ،  دیوید « مویه ، كرام و  رنرت ،  - 

 13776 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  نارهت ، داضت » هعسوت و  زرمارف « روپ ، عیفر  نارهت 13725 -   – 
 13787 نارهت ،  يرادا » ماظن  لوحت  يدربهار  همانرب  روشک « یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  - 

 13808 نارهت ،  روشک  يرادا  ماظن  تخانش  یسررب و  روشک «  یمادختسا  يرادا و  روما  نامزاس  - 
 9«1360 ، 1358 ياهلاس 1345 ، يرامآ  ياه  همانلاس  روشک « ترازو  - 

یتلود 135710  تیریدم  شزومآ  زکرم  تاراشتنا  نارهت ، یسارکوروب » هیرظن  لضفلاوبا « روپ ، قداص  - 
لاس 137011  نارهت ، یگنهرف ، رشن  زورما » ات  تیطورشم  زا  ناریا  یتلود  ياهنامزاس  تالوحت  دازرف « یمیخف ، - 

 ، سموق نارهت ،  یسایس » هعسوت  ياهـشلاچ  یلعلادبع «  ماوق ،  نارهت 137012 -  یسایس »  ياهداهن  قوقح و  لضفلاوبا « رتکد  یـضاق ، - 
 137913

نارهت 137914 یتلود » یشم  طخ  یسایس و  تیریدم  رغصا  یلع  دیس  رتکد  یمظاک ، - 
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نارهت 135815 يدزیا ، سوریس  همجرت  ناریا » رد  ناخ  اضر  يروتاتکید  رارقتسا   » فکیلم  - 
نارهت 137116  لوا ،  دلج  بالقنا » ) ات  اتدوک  زا  ناریا  هلاس  یسایس 25  خیرات  اضرمالغ «  یتاجن ،  - 

 135817 ملع ، تاراشتنا  نارهت  عولط ، یلع  ییافلی و  نسحم  همجرت  هعسوت » يروتاتکید و  ناریا ، درف « يدیلاه ،  - 
نارهت 138118  هدازرامعم ،  اضرمالغ  رتکد  همجرت  یقیبطت » يرادا  ياهماظن  لرف «  يده ، - 

 136519 اپورا ، رد  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  اج » یب   » رشن ناریا ،» یلم  تضهن  قدصم و  ، » نایزوتاک - 
یملع تئیه  وضع  يدجاس : يرگـسع  دـمحم  نارهت 1380 رـصاعم ، هاـگن  رـشن  ناریا ، رد  یـسایس  هعـسوت  عناوم  هیرـشب ، نیـسح  رتکد  - 

هوکزوریف هاگشناد 
http://modiran2006.blogspot.com/2005/11/blog-post_113248322603322475.html*

سیلگنا ماوع  هصق  یسارکومد و 

DEMOCRACY ... 
تلود يریگ  لکـش  یگنوـگچ  اـیناتیرب    یـسایس  تردـق  رد  مدرم  تکراـشم  تاـباختنا و  یناـملراپ و  تـلود  يریگ  لکــش  یگنوـگچ 

رد هک  تسا  ییاه  تلم  يارب  خیرات  ياه  سرد  نیرت  هدـنزومآ  زا  ایناتیرب  رد  یـسایس  تردـق  رد  مدرم  تکراشم  تاباختنا و  یناملراپ و 
. مهد یم  حرـش  ار  ایناتیرب  رد  ناملراپ  لوحت  ریـس  يریگ و  لکـش  لامجا  روط  هب  هاتوک  هتـشون  نیا  رد  دننک . یم  هزرابم  یـسارکومد  هار 

ياه ناملراپ  نیرتیمیدق  زا  یکی  هک  دش  يراذگ  ناینب  ( 72-1216  ) يدالیم موس  يرنه  دهع  رد  مهدزیس  نرق  طساوا  رد  ایناتیرب  ناملراپ 
 ) ( یبا رتسینیمتسو  خاک  يایحا  نتخاس و  يارب  موس  يرنه  شالت  ياه 1250  لاس  رد  تسا . مدرم  ناگدنیامن  زا  بکرم  ناهج  یتاباختنا 
یم خاک  نیا  يزاسزاب  يارب  هاشداپ  تخیگنارب . تدـشب  ار  نادـنمتورث  فارـشا و  ضارتعا  دزاسب ، شرـسپ  يارب  ار  نآ  تشاد  رظن  رد  هک 

دوجوب ار  نیکالم  هاشداپ و  يریگرد  فالتخل و  هنیمز  عوضوم  نیا  درک . یم  تفایرد  فارشا  نیکالم و  زا  ینیگنـس  ياه  تایلام  تسیاب 
هحیال  » هب فورعم  داهنشیپ  دندرک  روبجم  ار  هاشداپ  يرابرد ) نایفارشا   ) اه نوراب  رد 1258  دروآ .. دوجوب  ار  هاش  دض  رب  یشبنج  دروآ و 

ود نومیـس  دریذـپب . تفرگ  یم  تسدـب  ار  تاماقم  یخرب  بصن  لزع و  رد  رایتخا  هک  اـه » نوراـب  ياروش   » لیکـشت رب  ینبم  دروفـسکآ »
دوب . هدهع  ار  اه  نوراب  شبنج  يربهر  رتسل ، هقطنم  ناخ  ای  لرا  تروفتنوم ،

دودحم نوناق  بوچراچ  رد  هاشداپ  تردق  نآ  بجوم  هب  هک  دش  بیوصت  رتسینیمتسو  طسوت  ول ) نوماک   ) یمومع نوناق  هحیال  رد 1259 
تفرگرد ینینوخ  ياه  گنج  هاشداپ  تروفتنوم و  ود  نومیس  يربهر  هب  اه  نوراب  نایم  درکن و  لمحت  اه  تیدودحم  نیا  يرنه  دش . یم 

ار فلتخم  قطانم  یلحم  نایوجگنج  ای  اه  هیلاوش  هاشداپ  اب  هزراـبم  يارب  تروفتنم  ود  دـش . رجنم  لاس 1264  یلخاد » ياه  گـنج   » هب هک 
زا توعد  رد  وا  مادـقا  اما  دـش  هتـشک  اه  گـنج  زا  یکی  رد  رد 1265  تروفتنوم  ود  هچرگا  دـننک . تکرـش  وا  سلجم  رد  اـت  دـناوخارف 

هدـیا عقاو  رد  دـمآ . رد  تنـس  هیور و  کـی  تروص  هب  دـعب  ياـه  لاـس  رد  ناـیعا  سلجم  هب  یماـع  مدرم  ناگدـنیامن  هلزنم  هب  اـه  هیلاوش 
تفرگ . لکش  اج  نیمه  زا  یسایس  لئاسم  رد  ماوع  ناگدنیامن  تکراشم 

مدرم زا  جارخ  تایلام و  هنوگ  ره  ذخا  ناملراپ  بیوصت  نودب  هک  تفریذـپ  هاشداپ  ( 77-1327  ) موس دراودا  نامز  رد  مهدراهچ  نرق  رد 
هب زا 1341  تسا . ربتعم  نانچمه  نوناق  نیا  دـش . ایناتیرب  رد  ناملراپ  رت  یعقاو  ققحت  يانب  گنـس  عقاو  رد  نوناق  نیا  دوب . دـهاوخ  عونمم 

هقبط ماوع و  ناگدـنیامن  رارقتـسا  لحم  زا  ار  ناملراپ  رد  دوخ  رارقتـسا  لحم  الاب  فارـشا و  هقبط  ناگدـنیامن  هلزنم  هب  نایعا  اـبجن و  دـعب 
و نایعا ) ( » هناخ   » زدرول وآ  سواه  یکی  دریگ : لکـش  زیامتم  شخب  ود  ناـملراپ  نورد  رد  هک  دـش  ثعاـب  رما  نیا  دـندرک . ادـج  نییاـپ 

راب نیلوا  يارب  رد 1376  تسا . هدـنام  ياجب  یتارییغت  اب  راتخاس  نیا  نونک  ات  زورنآ  زا  هک  ماوع .) (  هناخ  اـی  زنوماـک  وآ  سواـه  يرگید 
سلجم لاس  نیا  رد  نینچمه  داد . تسد  زا  ار  نآ  بصن  لزع و  رایتخا  هاـشداپ  يرگید  دـش و  باـختنا  ناگدـنیامن  طـسوت  سلجم  سیر 
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يارب ییاسانش و  ار  دننک  هدافتـسا  ءوس  دوخ  تمـس  زا  هک  یناسک  هیلک  يرابرد و  یتلود و  نارومام  هک  دروآ  تسدب  ار  رایتخا  نیا  ماوع 
تردـق و ياراد  ماوع  سلجم  مهدزناپ  نرق  رد  مجنپ  يرنه  نامز  رد  دراپـسب . دوب  اهنآ  راـیتخا  رد  هاـگداد  هک  ناـیعا  سلجم  هب  همکاـحم 
هب زلو  قاحلا  داـحتا و  اـب  ( 47-1509  ) متـشه يرنه  دـهع  رد  مهدزناش  نرق  رد  دـش . نیناوق  بیوصت  يارب  ناـیعا  سلجم  ربارب  تاراـیتخا 

کیلوتاک ياسیلک   » زا ناتـسلگنا » ياسیلک   » هک تسا  نامز  نیمه  رد  دـش . لیدـبت  ریبک  يایناتیرب  ناملراپ  هب  سیلگنا  ناملراپ  ناتـسلگنا ،
راد هدهع  ار  اسیلک  تسایر  هاش  ای  هکلم  نونک  ات  نامز  نآ  زا  و  دوش . یم  بوصنم  ناتـسلگنا  ياسیلک  سیر  ناونع  هب  هاشداپ  ادـج و  مر »

دتفا و یم  التخا ف  شترا  لرتنک  يربهر و  رس  رب  لوا  زلراچ  ینعی  هاشداپ  ناملراپ و  نیب  دنلریا » شروش   » زا دعب  مهدفه  نرق  رد  دنتسه .
اب دوب و  کیلوتاک  دبتـسم  هاشداپ  لوا  زلراچ  دـنک .. یم  طوقـس  لوا  زلراـچ  رد 1649  تبقاـع  هک  دـماجنا  یم  ینینوخ  یلخاد  گـنج  هب 

مدرم يار  ناملراپ و  دوجو  زگنیک ) (  وآ  تیار  ناود  ناهاشداپ » یهلا  قح   » هب فورعم  راگزور  نآ  هتفریذپ  هداتفا و  اج  هدیقع  هب  دانتـسا 
مدرم مایق  هنیمز  عوضوم  نیا  درک . لیطعت  ار  ناملراپ  لاس  تدمب 11  لاس 1628  زا  ورنیا  زا  تسناد .. یم  یبهذم  ياه  هزومآ  فلاخم  ار 

مایق هاش  هیلع  رب  فارشا  نازابرـس و  کمک  هب  دوب  ناملراپ  ناگدنیامن  زا  طکی  هک  ( 1658-1599  ) لومارک رویلوا  درک . مهارف  ار  وا  هیلع 
شریذپ زا  تنطلـس  داهن  اب  فلاخم  لیلدب  لومارک  دش . هاشداپ  لتق  هب  رجنم  دمآ و  دوجوب  ایناتیرب  گرزب  یلخاد ) ( » ياه  گنج   » درک و

درک و مایق  وا  رـسپ  هیلع  رب  مود  زلراچ  تشذگ و  رد  يزوریپ  زا  لاس  ود  لومارک  دیمان . رتکتورپ » وآ  درل   » ار دوخ  درک و  يراد  دوخ  جات 
يزاسزاب رد 1660  ناملراپ  آددجم  شرتسگ و  ار  اه  يدازآ  هکلب  درکن  لابند  ار  شردپ  هار  مود  زلراچ  اما  درک . ایحا  ار  تنطلس  آددجم 

اه گـنج  نیا  رد  دـش . رجنم  و 1689  ياه 1688  لاـس  ثداوح  تفاـی و  همادا  یلخاد  اـه  گـنج  اـما  داد . نآ  هب  يرتشیب  تردـق  درک و 
رد دـنرب . یم  مان  نابات ) (  بالقنا  ای  نشولور  سیرولگ  مانب  اـیناتیرب  خـیرات  رد  اـه  لاـس  نیا  ثداوح  دوش و  یم  زوریپ  ناـملراپ  تبقاـع 

تنطلـس داهن  هاشداپ و  رب  ناملراپ  تیار  وآ  لـیب  بجوم  هب  دیـسر . بیوصت  هب  تیار ) ( »  وآ  لـیب   » هب روهـشم  نوناـق  بـالقنا  نیا  هجیتن 
درف ماقم و  چیه  دنرادروخرب و  سلجم  تارکاذم  ثحابم و  رد  نایب  مامت  مات و  يدازآ  قح  زا  سلجم  ناگدنیامن  دراد و  فارشا  هطلس و 

هدنیامن چیه  نوناق  نیا  بجوم  هب  دنک . داجیا  ناملراپ  رد  ناش  تاراهظا  رد  ناگدنیامن  يارب  یتیدودحم  هنوگ  چیه  دـناوت  یمن  ینوناق  و 
یعامتجا درف و  قوقح  زا  مورحم  ای  همکاحم ، هذـخاوم ، شا  یگدـنیامن  هب  طوبرم  رظن  راهظا  رطاخ  هب  شا  یگدـنز  لوط  ماـمت  رد  دـیابن 

دوش . شا 
هبوصم بجوم  هب  لاس  نیا  رد  تشادـن . دوجو  ناملراپ  يارب  یمومع  تاباختنا  اـیناتیرب  رد  لاس 1887  ات  اه  تفرـشیپ  نیا  مامت  مغر  یلع 

لاس رد  ات  دندنام  یقاب  مورحم  يار  قح  زا  نانچمه  نانز  اما  دندرک  ادیپ  ار  تاباختنا  رد  تکرش  هزاجا  لاس  زا 21  رتالاب  ادرم ن  مامت  يا 
يروـط هب  نآ  ياـضعا  زا  یخرب  هک  ناـیعا  سلجم  لاس 1949 ، ات  اما  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  دـنتفای  هزاـجا  زین  اـهنآ  هک  دوب   1828

هک تسا  لاس  نیا  رد  اهنت  تشاد . ار  ماوع  یباختنا  سلجم  نیناوق  بیوصت  زا  يریگولج  تردق  دنتـسه ، یباصتنا  رگید  یخرب  یثوروم و 
ار ماوع  سلجم  حـیاول  يارب  یـسانشراک  یتروشم و  هبنج  آلمع  نایعا  سلجم  نونکا  دـش . بلـس  نایعا  سلجم  زا  يراـیتخا  نینچ  آمـسر 

یگتسیاش لیلد  هب  اهنت  اضعا  هیقب  وضع ) زا 700  رفن  رـضاح 92  لاح  رد   ) نایعا سلجم  ياضعا  تیلقا  زجب  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اـب  دراد .
، دنوش یم  هتفریذپ  سلجم  تیوضع  هب  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، طیاضق ، فلتخم  روما  رد  یگربخ  یسانشراک و  ینف و  یملع ، ياه 

یـسارکومد دـهد  یم  ناشن  الاب  ثداوح  رب  يرورم  تسا . ایناتیرب  ناملراپ  یـسانشراک  ینف و  هندـب  تیوقت  نایعا  سلجم  یلـصا  درکراک 
شالت همهنآ  زا  دـعب  زین  زونه  تسا . هدوب  نینوخ  یلخاد  گنج  ود  بیـشن و  زارف و  لاس  هاجنپ  دـصتفه  لوصحم  ایناتیرب  زورما  یناـملراپ 

هیلک زونه  تسا . هدومن  مهارف  یساسا  ییاه  حرط  ندش  رت  کیتارکومد  يزاسون و  يارب  ناملراپ  هک  تسا  ریخا  لاس  جنپ  راهچ  نیمه  رد 
تنسا لایور  یتنطلس » رهم   » هب ندش  روهمم  سلجم  تابوصم  هیلک  بیوصت  هلحرم  نیرخآ  دنـسرب و  هکلم  اضما  هب  دیاب  سلجم  تابوصم 

هدرک رهم  فرصت  لخد و  نودب  ار  سلجم  تابوصم  هیلک  هتشذگ  لاس  هاجنپ  رد  هکلم  دراد و  یتافیرـشت  هبنج  رما  نیآ  هچرگا  تسا . ) ( 
یم همـشچرس  تنطلـس  داهن  زا  نیناوق » تیعورـشم   » زونه هک  تسنآ  يانعم  هب  هکلم  طسوت  تابوصم  ییاهن  دییات  نیدامن  رظن  زا  اما  دـنا ،
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دنک . یمن  تیافک  ییاهنت  هب  مدرم  يار  دریگ و 
، تارایتخا یخرب  اب  یتروشم  ياهاروش  نایعا و  سلجم  دـننام  یـسانشراک  ياـهداهن  یخرب  دوجو  هک  تشاد  رود  رطاـخ  زا  دـیابن  آـنمض 
هک ینامز  ات  دنشاب . هتفرگ  لکـش  کیتارکومد  ریغ  وحن  هب  هدوب و  یباصتنا  اهداهن  نیا  دنچره  تسا ، هدنزاس  تبثم و  ياهدرکراک  ياراد 

دنناوت یم  اهداهن  هنوگنیا  دـنا ، هدیـسرن  لماک  غولب  هب  یعامتجا  لئاسم  لیلحت  كرد و  ناوت  داوس و  رظن  زا  مدرم  هماـع  یناـسنا و  هعماـج 
ناگبخن رظن  يار و  رب  یعمج  درخ  يرترب  یفن  ياـنعم  هب  نخـس  نیا  دـننک . اـفیا  یناـسنا  هعماـج  تفرـشیپ  لوحت و  دـنور  رد  تبثم  شقن 
ياهزاین هبلغ  هجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  ناسنا  یلاعتم  فادها  اه و  شزرا  هب  یـسرکومد  ندرک  رتدهعتم  يانعم  هب  اهنت  هکلب  تسین ،

دنوش . شومارف  هماع 
بوخ و زیچ  ناش  تشونرس  رد  مدرم  تکراشم  یسارکومد و  آلوا  هکنیا  هداس . یلیخ  هجیتن  میریگ ؟ یم  يا  هجیتن  هچ  هصق  نیا  زا  بوخ ،
ای بالقنا  اب  ناوت  یمن  تسا و  لوصحلا  جیردت  يدنیارف  یسارکومد  آیناث  دراد . هزرابم  شالت و  هب  زاین  اما  تسا ، ینتفایتسد  لاح  نیع  رد 

مزال غولب  یگدامآ و  نآ  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، یخیرات ، ياه  تخاس  ریز  هک  يروشک  هبـش  کی  يروف و  تاحالـصا  اـی  لوحت 
يارب تساه  نرق  هک  ناییاپورا  دبال  دوب  ریذپ  ققحت  يرما  نینچ  رگا  درک . لیدبت  کیتارکومد  يا  هعماج  هب  درادـن ، ار  یـسارکومد  يارب 

بالقنا رد  هک  ناریا  دوب  نکمم  يزیچ  نینچ  رگا  و  دـندوب . هدیـسر  نآ  هب  شیپ  لاس  دـص  دـنچ  نامه  رد  دـننک  یم  شالت  هزراـبم و  نآ 
تیعقوم ناریا  نانز  تسیاب  یم  تفریذـپ  ار  تاباختنا  رد  نانز  تکرـش  قح  ناتـسلگنا  زا  رتدوز  یلاـس  دـنچ  ینعی  ( 11-1906  ) هطورشم

یتیریدم و بصانم  رد  نانز  لاعف  رثوم و  روضح  یعامتجا و  تکراشم  نایم  هلصاف  زونه  هک  مینیب  یم  اما  دنـشاب ، هتـشاد  يرتهب  یعامتجا 
هدرکن تیبرت  رچات  مناخ  دننام  یتیـصخش  ریخا  لاس  دـص  رد  ناریا  زونه  دراد . ایناتیرب  اب  يریگمـشچ  هلـصاف  يرکف و ....  یملع و  دـیلوت 

تسادیپ . اج  همه  شا  هیاس  تردق  زا  يریگ  هرانک  ياه  لاس  زا  دعب  زونه  هک  تسا 
رد ادـتبا  هک  دـبای  یم  ققحت  یتقو  تسا و  یگنهرف  یعامتجا و  ياهداهن  ماـمت  هبناـج  همه  ییاـهن و  هعـسوت  دـشر و  دـنیآرب  یـسارکومد 

هتـشاد ربارب  قوقح  رب  ینتبم  يراتفر  نانز  اـب  نادرم  ینعی  دریگب ، لکـش  کـیتارکومد  گـنهرف  هیاـپ  یعاـمتجا  دـحاو  ناونع  هب  هداوناـخ 
يدرف قوقح  زا  يرادروخرب  عافد  يارب  ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  دننک و  راتفر  کیتارکومد  وحن  هب  ناکدوک  اب  هسردـم  نیدـلاو و  دنـشاب ،

يداصتقا ياه  تخاسریز  دنشاب ، هتـشاد  ار  نتـشون  ندناوخ و  داوس  لقادح  دارفا  مامت  هب  کیدزن  تیرثکا  ای  مامت  دنهد ، شرورپ  اهنآ  رد 
. دـشاب هدیـسر  غولب  هب  یعامتجا » یـسارکومد   » هداس ترابع  کی  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  دارفا  تیرثکا  ياه  تساوخ  نیماـت  ناوت  هعماـج 

لوحت دـشر و  دـهاش  زین  یـسارکومد  ياه  صخاش  رظن  زا  تبـسن  ناـمه  هب  تسا ، هدرک  دـشر  هنیمز  نیا  رد  هک  ینازیم  هب  رـصاعم  ناریا 
، تاطابترا تاعالطا و  هب  یـسرتسد  یلاع ، شزومآ  شزومآ ، ینیـشنرهش ، خرن  هچرگا  میـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  اـما  تسا . هدوب  ریگمـشچ 

ياراد  ) داوس مک  نویلیم  هدزای  داوسیب و  رفن  نویلیم  هن  زونه  اما  تسا ، هدرک  دشر  تدش  هب  ناریا  رد  ریخا  ياه  ههد  رد   ... ندش و یتعنص 
هب ار  کیتارکومد ، ماظن  هنوگ  ره  یلصا  نکر  نوناق ، تیاعر  زونه  ناریا  مدرم  دراد . دوجو  روشک  رد  رتمک ) ییادتبا و  مجنپ  تالیـصحت 

دنا . هتفریذپن  یعامتجا  شزرا  هلزنم 
رد نوناق  رب  ینتبم  مظن  ندش  ینورد  ياه  صخاش  نیرتایوگ  زا  یکی  یگدـننار  ییامنهار و  نیناوق  نیاعر  نارگـشهوژپ  زا  رایـسب  رظن  هب 
زور رد  هار  ریزو  نواعم  يدـیجم  دـمحا  ياقآ  تسا . ناهج  ياـهروشک  نیرت  فیعـض  هرمز ي  رد  رظن  نیا  زا  ناریا  تسا . نردـم  هعماـج 

شیب هک  دنا  هدش  هتـشک  یگدننار  تافداصت  هجیتن  رد  رفن  ناریا 118000  ياه  هداج  رد  لاس 1380  رد  درک  مالعا  هیوناژ  مهد  هبنـشجنپ 
تـشه گنج  رد  قارع  ناریا و  ياه  هتـشک  هنالاس  نازیم  زا  یتح  مقر  نیا  تسا . هدوب  نیناوق  تیاعر  مدع  ثداوح  تلع  دصرد  داتفه  زا 

. دوش نشور  ام  يزیرگ  نوناق  هعجاف  قمع  ات  دینک  هسیاقم  ایناتیرب  رد  لاس  رد  هتشک  رفن  نیگنایم 207  اب  ار  مقر  نیا  تسا . رتشیب  مه  هلاس 
لئاسم دایتعا و  يراکهزب و  ياه  نازیم  یعامتجا ، يرباربان  یتاقبط و  هلـصاف  فاکـش و  يداصتقا ، دـشر  خرن  دـننام  رگید  ياه  صخاـش 

لمجم . نیا  زا  لصفم  ثیدح  ناوخب  دوخ  وت  میوگ . یمن  ار  يراکیب و ....  رقف ، یعامتجا ،
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روشک هبناج  همه  هعـسوت  يرگنـشور و  يارب  هناراکادف  هنادجم و  شـشوک  شالت و  زا  دش و  دـیما  ان  دـیابن  مه  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ 
ياهراتفر هب  دیابن  مه  میشاب . هتشاد  کیتارکومد  ياه  هزجعم  راظتنا  روشک  یعامتجا  ياهراتخاس  ناوت  زا  شیب  دیابن  مه  و  دیشک ، تسد 

داجیا يارب  دیاب  هکلب  تفریذپ . ار  نیحلاص و ....  يروتاتکید  دننام  کیژولوئدیا  ياه  هیجوت  ای  داد و  نت  نکمم  دح  ات  کیتارکومد  ریغ 
درک و شالت  درک و  شالت  هناراکادف  دوخ  نایفارطا  هداوناخ و  دوخ و  حالصا  روشک و  یگدنزاس  هعسوت و  يداقتنا و  یهاگآ  نامتفگ و 
رد یـسارکومد  ققحت  دـیما  هب  تسا . هدوب  شخب  هجیتن  تفرـشیپ  هب  یبایتسد  ققحت و  رد  نونکات  هک  تسا  یلومرف  اـهنت  نیا  درک . شـالت 

ناهج . مامت 
http://www.farhangshenasi.com/persian/node/39*

ایناتیرب یسایس  گنهرف 

political ... 
ایناتیرب یسایس  بازحا  تخانش 

 
 
 
 

ییا هژیو  تیمها  دروآ ، تسدـب  ار  ناـملراپ  یـسرک  نیرتشیب  مکاـح  بزح  زا  دـعب  هک  یبزح  ینعی  مود ، بزح  اـیناتیرب  یـسایس  راـتخاس 
راد هدهع  ار  مکاح  بزح  ياتمه  يارب  بیقر  لیدب و  شقن  هک  هیاس  هنیباک  مان  هب  دهد  یم  لیکـشت  هنیباک  کی  زین  بزح  نیا  اریز  دراد ،
یم يدج  شلاچ  هب  یبایزرا و  ار  هنیباک  ياه  تسایـس  اه و  همانرب  بیقر  دـقنم و  هلزنم  هب  ناملراپ  تاسلج  رد  هیاس  هنیباک  ياضعا  تسا .

ره بزح و  ود  ره  اب  تباقر  هب  اریز  تساراد ، ییا  هژیو  تیمها  زین  دـنک  یم  اـفیا  ار  موس  بزح  شقن  هک  تارکومد  لاربیل  بزح  دنـشک .
دشک . یم  شلاچ  هب  ار  دوخ  يابقر  یسایس  ياهراتفر  ییا  هناسر  یتاعوبطم و  ياهوگتفگ  ناملراپ و  رد  دزادرپ و  یم  هنیباک  ود 

   
ایناتیرب  یسایس  گنهرف 

تـسشن رگراک  بزح  تارکومد و  لاربیل  بزح  راک ، هظفاحم  بزح  ینعی  ایناتیرب  هناگ  هس  بازحا  نونکات  ( 2002  ) ربماتپس هام  رخاوا  زا 
رد دیشخب . نایاپ  نآ  هلاس  تسیب  تیمکاح  هب  تفای و  هبلغ  راک  هظفاحم  رب  رگراک  بزح  لاس 1997  رد  دننک . یم  رازگرب  ار  دوخ  هنالاس 

ییا هژیو  تیمها  دروآ ، تسدـب  ار  ناـملراپ  یـسرک  نیرتشیب  مکاـح  بزح  زا  دـعب  هک  یبزح  ینعی  مود ، بزح  اـیناتیرب  یـسایس  راـتخاس 
راد هدهع  ار  مکاح  بزح  ياتمه  يارب  بیقر  لیدب و  شقن  هک  هیاس  هنیباک  مان  هب  دهد  یم  لیکـشت  هنیباک  کی  زین  بزح  نیا  اریز  دراد ،
یم يدج  شلاچ  هب  یبایزرا و  ار  هنیباک  ياه  تسایـس  اه و  همانرب  بیقر  دـقنم و  هلزنم  هب  ناملراپ  تاسلج  رد  هیاس  هنیباک  ياضعا  تسا .

ره بزح و  ود  ره  اب  تباقر  هب  اریز  تساراد ، ییا  هژیو  تیمها  زین  دـنک  یم  اـفیا  ار  موس  بزح  شقن  هک  تارکومد  لاربیل  بزح  دنـشک .
کی ره  دشک . یم  شلاچ  هب  ار  دوخ  يابقر  یـسایس  ياهراتفر  ییا  هناسر  یتاعوبطم و  ياهوگتفگ  ناملراپ و  رد  دزادرپ و  یم  هنیباک  ود 

تخانش مدرم  دنراد ، هک  ییا  هقباس  هچخیرات و  هب  هجوت  اب  دنتسه و  يراکشآ  یـسایس  کیژلوئدیا و  تازیامت  ياراد  هناگ  هس  بازحا  زا 
تسایناتیرب و یـسایس  بزح  نیرت  یمیدـق  تفرگ  لکـش  مهدزون  نرق  تسخن  همین  رد  هک  راـک  هظفاـحم  بزح  دـنراد . اـهنآ  زا  ینـشور 

ایروتکیو رـصع  ياه  شزرا  صوصخب  ایناتیرب ، یتنـس  یخیرات و  ياه  شزرا  ظفح  ریبک و  يایناتیرب  روطارپما  هشیدـنا  رب  نآ  یلک  نامرآ 
رب مسیرچات  هشیدنا  یلصا  دیکات  يداصتقا  رظن  زا  تسا . هتفهن  ایناتیرب  مسیلانویسان  هشیدنا  رد  بزح  نیا  کیژولوئدیا  ناینب  تسا . راوتسا 
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تسا . اکیرمآ  اب  رتشیب  دنویپو  یگنهامه  یجراخ  تسایس  رظن  زا  رازاب و  داصتقا 
نرق زاغآ  رد  ییاپورا  مسیلایسوس  طسب  هجیتن  رد  تسا و  راوتـسا  مسیلایـسوس  هشیدنا  رب  دمآ  دیدپ  متـسیب  نرق  ادتبا  رد  هک  رگراک  بزح 

زا دـعب  تسا . رگراک  هقبط  ياه  شزرا  ایراتلورپ و  تموکح  زا  عافد  یتسیلایـسوس  هشیدـنا  فرعم  زین  رگراک ”  “ مان دـمآ . دوجوب  متـسیب 
بلغا ورنیا  زا  دروآ و  دوجوب  ایناتیرب  گنهرف  هعماج و  هب  دوخ  هاگن  هوحن  رد  یـساسا  تارییغت  رگراک  بزح  رلب ، ینوت  ندـمآ  راک  يور 
تلود هدش  هتخانش  هار  ود  زا  هک  تخاس  حرطم  ار  هدیا  نیا  ریزو ، تسخن  رلب ، ینوت  دوش . یم  دای  ون  رگراک  بزح  ای  ربیل ” وین   “ هب نآ  زا 

همه زا  تلود  ندیشک  رانک  رازاب و  مسیناکم  هب  روما  مامت  مات و  يراذگاو  ینعی  يراد  هیامرس  دازآ  داصتقا  هار  ارگزکرمت و  یتسیلایسوس 
تامدخ رد  تلود  يراذگ  هیامرس  رب  موس  هار  یـشم  طخ  تخاس . حرطم  ار  تسا  راوتـسا  یعامتجا ” یـسارکومد  “ رب هک  موس “ هار   ” زیچ

یتنس رظن  زا  رگراک  بزح  دیامن . یم  دیکات  يزاس  یصوصخ  ای  یـصوصخ  شخب  مدرم و  تکراشم  لاح  نیع  رد  یمومع و  یعامتجا و 
هب زین  بزح  اضعا  ورنیا  زا  تسا ، هتشاد  هیکت  اکیرمآ  رب  دح  زا  شیب  ناراک  هظفاحم  هویش  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  اما  تس ، ارگ  اپورا  یبزح 

تـسایس فلاخم  هنیباک  بزح و  اضعا  یخرب  قارع ، هیلع  گـنج  ثحب  رد  لاـثم ، يارب  دـنا . هتخادرپ  رلب  یجراـخ  تسایـس  درکلمع  دـقن 
دنتسه . رلب  هدش  ذاختا 

رب ینتبم  زاب  هعماـج  زا  تیاـمح  يدرف ، ياـه  يدازآ  رتشیب  طـسب  ناـهاوخ  دراد و  هیکت  مسیلاربیل  ناـمرآ  رب  زین  یـسارکومد  لاربیل  بزح 
یعون بازحا  هعومجم  تسا .  … یعاـمتجا و . یـسایس و  ياـه  هصرع  رد  ناـنز  رتـشیب  تکراـشم  اـه ، تیلقا  دارفا و  همه  قوـقح  قـقحت 
تشپ نایرج  رد  مدرم  دننک  یم  رگیدکی  اب  هک  یـسانشراک  یـسایس و  ياه  شلاچ  قیرط  زا  دنراد و  رگیدکی  اب  یمئاد  لماعت  گولاید و 
هکلب نالک ، یعازتنا و  کیژولوئدیا و  تاعوضوم  هرابرد  هن  بلغا  تالداجم  اهوگتفگ و  نیا  رد  دنریگ . یم  رارق  تسایس  هنحص  يور  و 

راتفر و نیارب  هوالع  دنزادرپ . یم  وگتفگ  ثحب  هب  دوش  یم  طوبرم  مدرم  هرمزور  یگدنز  اهزاین و  هب  هک  ییزج  سوملم و  لئاسم  هرابرد 
يارب ندنل  رادرهـش  شیپ  زور  دنچ  لاثم ، يارب  دنزاس . یم  الم  رب  ار  رگیدکی  ياهاطخ  دنراد و  رظن  ریز  ار  رگیدـکی  یـسایس  ياه  شنک 
هنیزه زا  دنوپ  غلبم 260  درک و  هدافتسا  یصوصخ  یسکات  زا  سنارفنک  رد  ینارنخس  رگراک و  بزح  سنارفنک  لحم  لوپ ، کلب  هب  نتفر 

یم رادرهـش ، بانج  نوتـسنیول ، نک  اریز  تفرگ ، رارق  بازحا  اه و  هناسر  دـیدش  داقتنا  دروم  عوضوم  نیا  تخادرپ . نآ  تباب  يرادرهش 
ملعم شنادـنزرف  يارب  رلب  ياـقآ  هک  دـش  شاـف  یتـقو  هتـشذگ  لاـس  نینچمه  دزادرپـب . دـنوپ  اـهنت 50  دـنک و  هدافتـسا  راـطق  زا  تسناوت 

رد سرادم  ناملعم  یناوتان  شریذپ  يانعم  هب  رما  نیا  اریز  دـندرک ، شنزرـس  تدـش  هب  ار  وا  اه  هناسر  بازحا و  تسا ، هتفرگ  یـصوصخ 
لاس 2000 رد  هک  یماگنه  زاب  تسا . هداد  ماـجنا  ار  یتشز  راـتفر  نینچ  هک  تساـیناتیرب  ریزو  تسخن  نیلوا  رلب  دـش  هتفگ  تسا . شزومآ 

نیا اجک  زا  رلب  ياقآ  هک  دش  دنلب  اه  هناسر  بازحا و  يادص  ورس  تسا ، هدیرخ  يدنوپ  رازه  سابل 5  رلب ، يرش  رلب ، ياقآ  مناخ  دش  شاف 
تسا . رامش  یب  اه  هنومن  نیا  زا  دنا ؟ هدش  جرخلو  نینچ  مناخ  يرش  ارچ  تسا و  هدروآ  ار  لوپ 

هب بازحا  سالجا  نیا  رد  دوش . یم  شخپ  نویزیولت  زا  آمیقتـسم  اـهنآ  ماـمت  هک  تسا  بازحا  هنـالاس  سـالجا  دراد  تیمها  رایـسب  هچنآ 
ناهاوخ مدرم  یمومع  راکفا  هک  زیگنا  هلداجم  ثحابم  مامت  دننک و  یم  حیرشت  ار  دوخ  نالک  درخ و  اه  یشم  طخ  اه و  همانرب  قیقد  روط 

یم دوخ  يابقر  دقن  هب  حیرص  ینابز  اب  نانارنخس  درادن و  دوجو  زمرق  طخ  سالجا  نیا  رد  دنهد . یم  حرش  ار  دنتسه  نآ  هرابرد  حیـضوت 
تـشپ رد  نتفرگ  هانپ  يارب  شالت  و  یمومع ، راکفا  بیرف  ياج  هب  بلغا  دنـشوپ . یمن  مشچ  زین  دوخ  ياهاطخ  اه و  یتساک  زا  دنزادرپ و 
یتساک ناربج  يارب  دوخ  ياه  همانرب  دننک و  یم  فارتعا  دوخ  ياه  تسکـش  اه و  یماکان  هب  یقالخا ، یمدرم و  ياه  نامرآ  اه و  شزرا 

رد دنناد  یم  بازحا  تسا و  نانآ  ياه  هتساوخ  مدرم و  تیمکاح  دروخ  یم  مشچب  رایـسب  اهوگتفگ  نیا  رد  هچنآ  دنراد . یم  مالعا  ار  اه 
دننک . هئارا  يرتهب  ياه  خساپ  مدرم  ياه  شسرپ  اه و  تساوخ  هک  دنریگب  یشیپ  دوخ  يابقر  هب  دنناوت  یم  یتروص 

رب ینتبم  ارگون و  بزح  کی  هب  راک  هظفاحم  بزح  لوحت  سنارفنک  نیا  رد  دـش . زاغآ  راک  هظفاحم  بزح  سنارفنک  ربتکا  متـشه  زورید 
ربهر تیمسا ، نکناد  ياقآ  دوب . نانارنخـس  یلـصا  ياهروحم  مدرم  تکراشم  هعـسوت  یمومع و  تامدخ  یگدنز ، تیفیک  هب  رتشیب  هجوت 
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راک هظفاحم  بزح  ياه  همانرب  اه و  یشم  طخ  تاییزج  نآ  رد  هک  درک  رشتنم  فده ” کی  اب  يربهر   “ مان هب  یـشرازگ  زورما  زین  بزح ،
هدنیآ تاباختنا  رد  بزح  دیدج  ياه  هدیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنناوخب و  ار  نآ  هک  دنا  هتـساوخ  مدرم  زا  شرازگ  رد  تسا . هدش  هداد  حرش 

شرازگ نیا  رد  یمومع و … تامدخ  هعـسوت  یعامتجا ، میارج  شهاک  تشادهب ، شزومآ ، هراب  رد  دـیدج  هدـیا   25 دنهد . يار  اهنآ  هب 
دیاب هکلب  دیـشخب  دوبهب  مدرم  یگدنز  هب  ناوت  یمن  یلام  اه  یـشم  طخ  اب  اهنت  رگید  تسا  دقتعم  تیمـسا  نکناد  تسا . هدـش  هداد  حرش 
دقن هب  دوخ  هیحاتتفا  قطن  رد  زین  زورید ، سنارفنک  سییر  یم ، اسرت  مناخ  دریگ . رارق  اه  يزیر  همانرب  نوناک  رد  یگدنز ” تیفیک   “ ءاقترا
کی اهنت  اریز  میا  هتـشادن  میتسه  هعماج  زا  یمین  هک  نانز  هب  یفاک  هجوت  ام  هتـشذگ  ياه  لاس  رد  تفگ  تخادرپ و  راـک  هظفاـحم  بزح 

آدیدش نانز  اه ي  یـسرک  دادعت  هک  درک  دهاوخ  شالت  بزح  نیا  هدنیآ  تاباختنا  رد  دراد . دوجو  ناملاپ  رد  دنز  راک  هظفاحم  هدـنیامن 
یتیعمج مهـس  هزادنا  هب  اه  تیلقا  بزح  ياه  همانرب  رد  تفگ  درک و  هراشا  اه  تیلقا  هب  شبزح  یهجوت  مک  هب  وا  نینچمه  دـهد . شیازفا 

ییا هعومجم  هکلب  تسین  نیمزرس  کی  ایناتیرب  : “ تفگ بزح  اضعا  هب  باطخ  هک  دوب  نیا  وا  بلاج  رایـسب  هلمج  دنبای . یم  هاگیاج  دوخ 
رد نکاس  مدرم  یعقاو  هدنیامن  دیاب  دیروآ  تسدب  ار  تردق  دینک و  هبلغ  دوخ  يابقر  رب  دیهاوخ  یم  رگا  تس ، اه  تیعمج  اه و  هورگ  زا 

رجیم ناج  ییاوسر  هب  یم  اسرت  مناخ  دنریگب ”. ار  نارادمتـسایس  ياج  دیاب  مدرم  نارادمتـسایس . تساوخ  هدـننک  نیمات  هن  دیـشاب ، ایناتیرب 
نیرتمهم میراد ”. یتشز  راتفر  ام  زا  یخرب  اریز  دنـشاب  هتـشادن  دامتعا  نارادمتـسایس  اـم  هب  هک  دـنراد  قح  مدرم   “ تفگ درک و  هراـشا  زین 

هتـشذگ تاـباختنا  رد  ارچ  هک  تخادرپ  شـسرپ  نیا  هب  وا  دوب . راـک  هظفاـحم  بزح  حالـصا  لوحت و  رب  دـیکات  یم  مناـخ  نانخـس  روحم 
هئطوت ای  مدرم  ندروخ  بیرف  ای  ناگناگیب  تلاخد  هجیتن  رد  ار  شبزح  تسکـش  نارادمتـسایس  یخرب  فـالخ  رب  وا  دـش ؟ هدـنزاب  شبزح 

یم رظن  هب  دـنرادن ”. تسود  وا  بزح  اه  یـشم  طخ  اه و  تسایـس  مدرم  اریز   : “ درک رکذ  ار  ییا  هداس  لـیلد  هکلب  تسنادـن  بیقر  بزح 
نایاپ هب  تردق  بسک  يارب  يونعم  یقالخا و  ینید و  ياه  شزرا  زا  هدافتـسا  ءوس  نارادمتـسایس و  ییوگ  غورد  نارود  ایناتیرب  رد  دـسر 

يور دوخ  دـقن  هب  بازحا  مامت  هک  منیب  یم  مدرک و  لاـبند  ار  يراـج  لاـس  رد  اـیناتیرب  بازحا  ماـمت  ياـهوگتفگ  نم  اریز  تسا ، هدیـسر 
کی زا  بازحا  مامت  دنا . هدش  زکرمتم  دوخ  ياه  یتساک  هب  آدیدش  دوخ ، يابقر  دقن  اهنت  ای  مدرم و  ندرک  موکحم  ياج  هب  دـنا و  هدروآ 
غولب یـسارکومد و  لامک  دـشر و  زج  تسین  يزیچ  بالقنا  نیا  نم  ناـمگ  هب  دـنتفگ . نخـس  دوخ  سـالجا  رد  دوخ  حالـصا  بـالقنا و 

. ایناتیرب یسایس  گنهرف 
http://www.farhangshenasi.com/persian/node/40*

مسینردم

یمساق  اضردیمح 
درادن . يا  هداتفا  اجو  هئارا  لباق  صخشم  فیراعت  ام  یعامتجاو  یمومع  گنهرف  رد  هک  تسا  یمیهافم  هلمج  زا  مسینردم 

یهورگو دنهد  یم  رارق  ینید  یبو  داحلا  فیدر  رد  ار  نآ  يا  هدع   . دنناد یم  مسیرالوکسو  ییارگ  برغ  يواسم  ار  مسینردم  اه  یضعب 
رظن رد  هعسوت  لداعم  مسینردم  هاگدید  نیا  رد  هک  دنناد  یم  يژولونکت  يوس  هب  تکرحو  ندش  یملعو  ندش  یتعنص  نامه  ار  مسینردم 

دوش  . یم  هتفرگ 
هتفگ یخرب  هتینردم  زا  یفیرعت  رد  . دنک یم  قرف  داهن  هب  داهن  زاو  هورگ  هب  هورگ  زاو  صخش  هب  صخش  زا  حالطـصا  نیا  فیرعت  نیاربانب 
دیمان ددجت )) )) يروآون ای  یگزورما  ار  نآ  ای  . تسناد وس  نیا  هب  سناسنر  زا  ییاپورا  ندمتو  گنهرف  هعومجم  ناوت  یم  ار  هتینردـم  دـنا 

هتفگ نینچمه  . دومن یقلت  اهتنس  زا  نتسسگ  تهج  رد  يدرکیور  زورما  تخانـش  يارب  یقالخاو  یفـسلف  يدرکیور  هباثم  هب  ارنآ  نینچمه 
. تسا یخیرات  لوحتو  نامز  یتسه  زا  ناهج  زا  ون  ینهذ  تفایرد  هتینردم  دنا 

رـصع تفـصو  هصخـشم  هتینردم  هنوگنیدب  . تسا هیحورو  تلاح  کی  هدـنروآ  دـیدپو  دراد  رظن  رد  ار  تیینهذ  هتینردـم  رگید  ترابع  هب 
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. تسا دیدج 
يوسنارف نابز  یـسیلگنا  تنـس  هس  اپورا  رد  یتح  . دومن تئارق  ار  نآ  ناوت  یم  فلتخم  روص  هب  هک  تسا  ینتم  نوچمه  هتینردـم  نیارباـنب 

هب نآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  . دنهد یم  رارق  ثحب  یـسرب و  دروم  ارنآ  يدیلک  میهافمو  ینورد  قطنمو  هتینردـم  توافتم  هنوگ  هس  هب  یناملآو 
يا هملک  هتینردم  . دشاب یم  ددجت  دوش  یم  هدرب  راک  هب  هتینردـم  حالطـصا  يارب  هک  یـسراف  لداعم  . دوش یم  رکذ  هتینردـم  لضعم  ناونع 

ریخا لاس  دصکی  گنهرف  رد  هک  تسا  نامه  دیاش  هتینردم  دـنا  هتـسناد  ددـجت  لداعم  ار  نآ  نونک  ات  شیپ  لاس  هاجنپودـص  زا  هک  تسا 
. تسا هتفرگ  مان  ددجت  شیبو  مک  ناریا 

ددجت  / ییارگون ینعی  ددجت  لاثم  ناونع  هب  دـسر  یم  رظن  هب  راوشد  اهنآ  نیب  عمج  هک  هتفر  راکب  ینوگانوگ  يانعم  هب  ددـجت  فیرعت  اما 
رییغت زا  دنترابع  ددجت  دیدج و  هرود  تعیبط  هب  هجوت  اب  یلقعو  يرکف  هدولاش  ینعی  ددجت  / تسا برغ  نردـم  ندـمتو  گنهرف  يانعم  هب 
ینعی ددـجتم  ندـش  ییاپورا  هیبش  ینعی  ندـش  ددـجتم  یترابع  هب  دـیدج و  ات  هنهک  زا  يدام  یگدـنز  نوگاـنوگ  ياهفرـصم  رییغت  اـهتنس 

. دوش یم  هدرب  راک  هب  يدمآ  زور  لداعم  ددجت  هرخالابو  فرصم  رد  ددجتم 
 . دنوش یم  لئاق  زیامتو  توافت  اهنآ  نایم  " الومعم یلو  دنوش  یم  هدرب  راک  هب  فدارتم  تروص  هب  یهاگ  مسینردمو  هتینردم  حالطصا  ود 

يژولونکت و داـصتقا  رد  لوحتو  ندـش  ون  رتشیب  مسینردـم  تفگ  ناوتب  دـیاش  دـنک . یم  ادـج  مسینردـم  زا  ار  دوخ  يا  هطقن  رد  هتینردـم 
لوحت ناـمز  یتـسه  زا  ناـهج  زا  وـن  ینهذ  تفاـیرد  هکلب  ییارگ  وـن  طـقف  هن  هتینردـم  هکنآ  لاـح  دراد  رظن  رد  ار  هعماـج  رگید  بناوـج 

تسا . یخیرات 
ندش ون  لداعم  مسینردم  رگا  تسا  یفـسلف  يرکف  ینورد  رـصانع  هتینردم  تسا و  برغ  ندـمت  ینوریب  ياهدومن  مسینردـم  رگا  نیاربانب 

لوصحم هک  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  نوگانوگ  لحارمو  زاغآ  برغ  هعماج  رد  وس  نیا  هب  سناسنر  زا  هک  تسا  یندش  ون  روظنم  دوش  یقلت 
رد هک  تسا  یندـش  ون  هب  لـیامت  شیارگ و  نآ  زا  روظنم  دوش و  یم  یقلت  ییارگون  لداـعم  هنوـگ  نیدـب  . تسا برغ  ینوـنک  ندـمت  نآ 

. تسا هتفای  ققحت  برغ  هعماج 
يوحن هب  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یتاراکتباو  اهـشهج  رنهو  ملع  هصرع  رد  هلمج  زا  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  برغ  هعماـج  رد  دـنچ  ره 

ناونع 
هژیو هدـش و  بوسحم  يزرم  نورب  کـی  مسینردـم  موـس  ناـهج  برغ و  لـباقت  هصرع  رد  اـما  دـنتفرگ  یم  دوـخب  مسینردـمو  ییارگ  وـن 

مـسینردم هک  ییاه  هزوح  . دنتـسه دوخ  عماوج  نورد  رد  ندش  ون  هب  ندیـشخب  تینیعو  ققحت  ناهاوخ  هک  تسا  یموس  ناهج  ياهروشک 
سکام یسانش  هعماج  دعب  رد  لگهو و  تناک   / تراکد ءارا  یفسلف  دعب  رد  دشاب  یم  يژولونکتو  هفـسلف  / رنه / ملع تشگ  یلجتم  اهنآ  رد 
ترابع عقاو  رد  نم  نیا  درک  نییعت  تراکد  مشیدنا )) یم  نم   )) ار نردم  هفـسلف  ورملق  تراکد : تسا . رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  ربو 

نم تراکد  هاگدید  رد  دوخ . هب  زج  دنک  یم  کش  زیچ  همه  هب  دنک و  یم  زاغآ  ار  يدیدج  تخانش  هک  يا  هدننک  کش  رـصنع  زا  تسا 
ناهج بلق  رد  ناسنا  هفـسلف  نیا  ردو  تسا  یتسه  یلـصا  روحم  نم  نیا  هکلب  دـنک  باتزاب  ار  نوریب  ياـیند  طـقف  هک  تسین  یلعفنم  نهذ 

نرق زا  تسا . هدیدرگ  هتینردم  يژولوئدیا  يروحم  ناسنا  دش و  هیـصوت  ققحت و  هفـسلف  نیا  رد  سناسنر  ییارگ  ناسنا  هنوگ  نیدـب  تسا 
یسانش هعماج  تلود و  ياه  هیرظن  تسایس و  قالخا  تایبدا  هفسلف  رب  هوالع  تفای و  هار  تخانـش  ياهورملق  همه  هب  یتراکد  حور  متفه 

یـسک نیتسخن  لگه : تسا .  یبرجت  ياه  هتفای  لرتنک  ینالقع و  مظن  ندرک )) هناگی  )) دوخ یـساسا  شقن  تراکد  تنـس  رد  . دش طلـسم 
لماکت خیرات  ناهج  خیرات  هک  تسا  دقتعم  لگه   . تسا هدومن  یـسرب  یفـسلف  ماظن  کی  بوچراچ  رد  یخیرات  هاگدید  زا  ار  هتینردم  هک 

یم لگه  هفسلف  مهم  ياهیگژیو  يریذپان  لیطعت  / يریذپان تشگرب  تفرشیپ / موهفم  هس  تسا . ریذپان  تشگرب  یتفرـشیپ  ياراد  هنایارگ و 
. تسا هتشاذگ  رس  تشپ  ار  هلحرم  هس  نونکات  تسا و  يا  هلحرم  دراد و  ولج  هب  ور  یتکرح  خیرات  دنشاب 

خیرات حور  هلحرم  نیموس  رد  تفای  دنویپ  مور  اب  هک  دوش  یم  نانوی  لماش  هلحرم  نیمود   . دوش یم  زاغآ  قرـش  زا  خـیرات  هلحرم  نیتسخن 
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یعقاو تسا  یلقع  هچنآ  ره  دراد و  تیمکاح  تعیبط  ملاع  حور و  ملاع  ینعی  ناهج  رب  لقع  لگه  هاگدید  زا   . دسر یم  نردم  ياپورا  هب 
ندـمت هب  تبـسن  نآ  ندـمت  يرترب  هناـشنو  لـماکت  هلحرم  نیرت  یلاـع  رادومن  نردـم  راـگزور  نیارباـنب  تسا  یلقع  تسا  یعقاو  هچنآ  و 

ار شیاهنارحب  مه  هتینردم و  شیادیپ  مه  لصا  نیا  تسا  ینهذ  حور  نتفای  تیمها  لگه  رظن  زا  نردم  هنامز  لصا  نیرتمهم  . تسا نیـشیپ 
. دهدیم حیضوت 

درخ  )) دوـخ هارمه  هـب  ینهذ  رــصنع  يدازآ  نـیا  تـسا  ناتــساب  راـگزور  زا  نردــم  راـگزور  زیاـمت  زکرم  بـلق و  ناــسنا  يدازآ  قـح 
هتفرگ لکش  رنهو  ملع  ياپمه  ینید  یـسایسو  یعامتجا  یگدنز  لصا  نیمه  ساسا  ربو  دروآ  یم  شیپ  ار  لالقتـسا  داقتنا و  قح  (( ییارگ

. دنا
دشاب : یم  شزرا  اب  رایسب  یسانش  هعماج  هلوقم  رد  وا  تایرظن  هک  یسک  ناتسود  اما  و 

مکح هب  ماـجنا  رـس  هک  نوگاـنوگ  لاکـشا  قیرط و  هب  تسا  تینـالقع  يرواـب و  درخ  هتینردـم  رد  يدـیلک  یلـصا و  موهفم  ربو : سکاـم 
ياه هدـعاق  يوس  هب  یناسنا  ياهـشنک  ياتـسار  يرواب  درخ  نیا  قطنم  تسا . هدـش  ناسنا  یعامتجا  تشونرـس  رب  مکاـح  نردـم  راـگزور 

 . تسا هدش  ییادذ  نوسفا  بجوم  هراومه  یناسنا  لقع  رب  یعامتجا  یناسنا و  ياهشنک  هیکت  تسا و  يرازباو  یمک  یندش  هبساحم 
يراذـگ نوناق  ات  نیچ  یـسارکوروب  زا  نیـشیپ  ياهگنهرف  رد  ییادذ  نوسفا  يرواب و  درخ  زا  ییاه  هبنج  هک  دـهد  یم  ناـشن  ربو  سکاـم 
راگزور رد  هک  تسا  دـقتعم  ربو  تفای . لـماکو  قیقد  لکـش  يرواـب  درخ  نیا  هک  دوب  نردـم  راـگزور  رد  اـما  تسا  هتـشاد  دوجو  یمور 

يدنب تروص  کی  ناونع  هب  دیاب  ارنآ  هکلب  دومن .  یقلت  يداصتقا  یموهفم  هدیدپ و  ناونع  هب  افرـص " ار  يراد  هیامرـس  ناوت  یمن  نردـم 
راک دریگ . یم  دوخ  هب  ینالقع  يراد  هیامرـس  ناونع  خیرات  زا  عطقم  نیا  رد  یتینردم  ترابع  هب  تفرگ  رظن  رد  هزات  یگنهرف  یعامتجا و 

مادک دنوش و  یم  هارمه  دیدج  يرواب  درخ  اب  هدومن و  ییادذ  نوسفا  هتسد  مادک  نایداو  يرکف  ياه  نییآ  نایم  زا  هک  تسا  نیا  ربو  مهم 
یتسینردم ناینب  ندش  ینیمز  يرواب و  درخ  هچرگا  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  ربو  هاگدـید  زا  هچنآ  دـنریذپ . یمن  ار  ندـش  ون  نیا  هتـسد 

رما اب  سدـقم  رما  بیکرت  تسا  مهم  هچنآ  هطبار  نیا  رد  دریگ  یمن  رارق  نهک  هعماج  ياه  تنـس  اهرواب و  اب  داـضت  رد  اـموزل " اـما  تسا 
" الومعم دـشاب . هتـشادن  دوجو  داضت  نامیا  لقع و  نایم  نآ  رد  هک  دزاسب  ییایند  ات  دـیامیپب  دـیاب  ینید  گـنهرف  هک  تسا  یهارو  يویند 

نوسفا ربو  لوق  هب  هک  یناهج  رد  ینعی  ام  ةرود  رد  نآ  نایاپ  هطقن  تسا و  تاسدقم  زا  راشرس  یناهج  رد  رـشب  ینید  خیرات  تمیزع  هطقن 
. تسا هدودز 

هداد دـنویپ  تینالقع  ینعی  نآ  یفـسلف  هیاـمنورد  ۀـلوقم  نیرت  مهم  هب  ار  یتینردـم  ةراـبرد  ثحب  وا  هک  تسا  نیا  رد  ربو  هشیدـنا  تیمها 
. تسا

میهافم ساسا  انبم و  هک  خیراتو  نامز  یتسه ـ  زا  نیون  تفایرد  تعیبط و  رب  طلست  مسیناموا ـ  درخ ـ  لقع ـ  دننام  ییاه  هلوقم  هتینردم  رد 
قوـف میهاـفم  و  دنتـسه . برغ  مسینردـم  رد  یمهم  میهاـفم  ياراد  دـندیدرگ  هریغ  نوناـق و  ـ  تلود يژوـلونکت ـ  مـلع ـ  قـالخا ـ  دـننام 

دیما يرکفنـشور  گرزب  نارـس  هک  دوب  اهبوچراچ  نیمه  رب  هیکت  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  برغ  مسینردـم  يراتفر  يرکف و  ياهبوچراچ 
. دنروآ دوجو  هب  مدرم  نایم  ملعو  لقعت  جاور  هار  زا  ار  یناسنا  ون  لآ  هدیا  هعماج  دنتشاد 

/http://sociology12.persianblog.ir*

یسایس ماظن  تیناحور و  ینیمخ ؛ ماما 

يریهز اضریلع  ( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یسایس  ماظن  لابق  رد  تیناحور  يراتفر  ياه  هویش  political ... 
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زا يدیدج  لصف  دوب , روشک  یسایس  راتخاس  رد  قیمع  ینوگرگد  لوصحم  هک  دیدج , تلود  رارقتسا  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
هیلع رگشلاچ  ياهورین  نیرتمهم  فالتئا  دنیارب  دیدپون , تلود  سیسإت  دیدرگ . رارق  رب  یـسایس  ماظن  یعامتجا و  ياهورین  نایم  تابـسانم 

رب یعامتجا  ياهورین  يراذگ  ریثإت  نازیم  شقن و  نییبت  نیا , ربانب  دوب . ینید  ياهشزرا  رب  ینتبم  دیدج  یمظن  رارقتسا  نیـشیپ و  تیمکاح 
هک هعیش  تیناحور  نایم , نیا  رد   . تسام ینونک  هعماج  تایرورض  زا  اهورین , نیا  درکراک  تیهام و  هرابرد  شاکنک  یـسایس , ياهدنیارف 

هاگیاج تسا , هتشاذگ  ياج  رب  ییازسب  ریثإت  روشک  نیا  یـسایس  تایح  رب  هر ) ) ینیمخ ماما  تضهن  زا  سپ  هژیوب  ناریا  رـصاعم  خیرات  رد 
رد یمالسا  تموکح  یسایس و  هعماج  زا  شخب  نیا  نایم  هدیچیپ  طباور  یسررب  تخانش و  ام , تمیزع  هطقن  بیترت , نیدب  دراد . يا  هژیو 

روضح نویناحور و  هدرتسگ  تیامح  هر ,)  ) ینیمخ ماما  نآ , گرزب  رامعم  طسوت  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  سیـسإت  دـشاب . یم  ناریا 
تیناحور داهن  فادها  عبانم و  قباطت  لخادـت و  بجوم  تیعـضو , نیا  تشاد . لابند  هب  ار  تموکح  نامزاس  زا  یمهم  ياهـشخب  رد  نانآ 

هیاپ رب  یـسایس , ماظن  هب  تیناحور  هدـنهد  دـنویپ  لماع  نیرتمهم  تسا . هدـش  ود  نیا  نایم  ییاونمه  قلعت و  یعون  داجیا  یـسایس و  ماظناب 
ناـیم رد  دـیوگ , یم  مه  ناروـف )) ناـج   )) هکناـنچ تسا . یعیـش  گـنهرف  رب  ینتبم  اـنامه  هـک  هدـیدرگ  راوتـسا  کیژولوئدـیا  تـالیامت 

تحارـص و هبذاج و  هاش , هیلع  دریگ . تسد  هب  ار  یتلود  تردـق  دـش  قفوم  زرابم  مالـسا  ههد 1970 , رد  تفلاخم  نوگانوگ  ياـهگنهرف 
رد هاش  هیلع  ناشیا  تدـم  زارد  ریذـپان و  شزاس  يریگعـضوم  لیلد  هب  یـسایس , مهم  لئاسم  رد  ینیمخ  ماما  تارظن  یـصخش و  تقادـص 

هبذاج یعامتجا  فلتخم  ياـههورگ  يارب  هک  دـهد  هئارا  ییارگ  مدرم  مالـسا  تسناوت  ینیمخ  ماـما  يو , رظن  هب  تفرگ . ياـج  لوا  فص 
سإر رد  ینیمخ  ماما  ناس , نیدـب  (1 .) دوب ینید و ... بالط  اـملع , زا  یخرب  فوفـص  رد  شا  یعاـمتجا  هیلوا  هاـگیاپ  هک  دـنچ  ره  تشاد 

. دـنک نیـشیپ  میژر  نیزگیاج  ار  یمالـسا  تموکح  تسناوت  دـندوب , يو  ناوریپ  نادرگاش و  ناـیم  زا  هدـمع  روط  هب  هک  دـنمورین  یبیکرت 
دوجو انتعا  لباق  ریغتم  ود  بیترت , نیدب  دوب . راوتسا  دش , یم  جیورت  ریـسفت و  شنادرگاش  طسوت  هک  يو , تایرظن  ارآ و  رب  هک  یتموکح 

یـسایس و ماظن  اب  نآ  هطبار  تیناحور و  هرابرد  ماما  یـسایس  تاـیرظن  ارآ و  تسخن , دـیوج . هرهب  نآ  زا  تسیاـب  یم  هلاـقم  نیا  هک  دراد 
. دـنا هداد  زورب  دوخ  زا  یتوافتم  یـسایس  راتفر  یعیبط  روط  هب  هک  تخاس  نیا  نورد  رد  دوجوم  ياه  هنوگ  تیناحور و  تخاـس  يرگید ,

یسایس ماظن  اب  دراد ـ  تسد  رد  ار  تموکح  تخاس  زا  یمهم  شخب  هک  تیناحور ـ  هطبار  ایآ  هک : داد  خساپ  دیاب  اهـشسرپ  نیا  هب  نونکا 
دندـقتعم یخرب  هکنیا  دـنک ؟ یم  یـسایس  متـسیس  دراو  زینار  دوخ  تابلاطم  اهاضاقت و  تیناحور  هکنیا  ای  تسا ؟ یتیاـمح  ـالماک  دـیدج 

هچ هب  لالقتـسا  نیا  اساسا  و  دراذگ ؟ یم  ياج  رب  یـسایس  ماظن  تیناحور و  هطبار  رد  يریثإت  هچ  دشاب  لقتـسم  اهتلود  زا  دـیاب  تیناحور 
نیرتمهم ناونع  هب  نویناحور  مکی : دـسر : یم  رظن  هب  يرورـض  هتکن  دـنچ  رکذ  قوف , ياهـشسرپ  يارب  خـساپ  نتفای  زا  شیپ  تسا ؟ ینعم 

ارآ و زا  دوـخ , یـسایس  شنک  یناـبم  رد  دـنیآیم و  رامـش  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناوریپ  نادرگاـش و  زا  اتدـمع  یمالـسا  بـالقنا  ناعفادـم 
زا توافتم  ياهتئارق  زا  یـشان  تیناحور , داهن  نورد  ياهیدنب  هورگ  رد  رثوم  لماوع  زا  یکی  نیا , ربانب  دنیوج . یم  یـسإت  ناشیا  تایرظن 

مهف یعدـم  ود  ره  هک  نویناحور  نایم  رد  یـسایس  هدـمع  نایرج  ود  يریگ  لکـش  دـشاب . یم  ماما  ترـضح  یـسایس  هریـس  اـه و  هشیدـنا 
نانآ نوگانوگ  ياهریبعت  نیوکت  رد  یخیراـت  قئـالع  یطیحم و  طیارـش  ریثإـت  لوصحم  دنتـسه , هر )  ) ینیمخ ماـما  ياـه  هشیدـنا  تسرد 
رضاح رصع  هدیچیپ  طیارش  رد  تشاد , يرتنشور  قیداصم  ناشتایح  نامز  رد  هک  ماما  يوس  زا  هدش  هئارا  میهافم  یخرب  ور , نیا  زا  تسا .

هک منک  یم  شرافـس  تیـصو و  امـش  همه  هب   )) هک دـنا  هدروآ  دوخ  ياهمایپ  زا  یکی  رد  ناشیا  هنومن , يارب  تسا . هدـیدرگ  ماهبا  راـچد 
هک تسا  رـضاح  رـصع  تاـماهبا  زا  یکی  دوخ  دـننایک ؟ ناـمرحمان  هکنیا  (2 .(( ) دـتفیب نامرحم  ان  نـالهاان و  تسد  هب  بـالقنا  دـیراذگن 

لوا ههد   ) نیشیپ هرود  رد  مود : دننک . یم  هئارا  نآ  يارب  یتوافتم  ياهقادصم  دوخ , ياهـضرف  شیپ  ساسا  رب  یـسایس  فلتخم  ياههورگ 
زا نخـس  مود , ههد  رد  هکنآ  لاح  تسا  هدوب  یمالـسا  تلود  تابث )) رارقتـسا و   )) ياـه هفلوم  باـب  رد  شـسرپ  نیرت  یـساسا  بـالقنا )

اهراشف و یجراخ , نمشد  اب  هلاس  تشه  گنج  بالقنا  لوا  ههد  ینارحب  طیارـش  رد  تسا . هتفر  نایم  هب  یـسایس  ماظن  ظفح )) لداعت و  ))
ناگبخن و يداصتقا , عبانم  زا  یمهم  شخب  يدوبان  مسیرورت , بالقنا و  دض  ياههورگ  زیمآ  هعزانم  راتفر  مصاختم , ياهتلود  ياه  هئطوت 
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زیوجت ار  یتیامح  راتفر  هراومه  هرود , نیا  رد  ینیمخ , ماما  نیا , ربانب  تخاس . راداو  یسایس  ماظن  تیبثت  يارب  شالت  هب  ار  یسایس  ناربهر 
راوشد و نارود  زا  راذگ  زا  سپ  دنهد . رارق  تیامح  دروم  ار  نآ  هدرک و  عافد  یمالسا  ماظن  زا  هک  دنتـساوخ  یم  دوخ  ناوریپ  زا  هدومن و 
هک دندش  ینارود  دراو  دندوب , هدش  جیـسب  تیمکاح  تیبثت  يارب  هک  یـسایس  ماظن  نورد  ياهورین  زا  يرایـسب  بالقنا , لوا  ههد  شنت  رپ 

يوجو تسج  رد  یمالـسا , تلود  زورید  ناعفادم  طیارـش , نیا  رد  تشاد . لابند  هب  ار  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس , تالوحت  زا  یجوم 
تسا و یمالسا  ماظن  رد  تکراشم  نارود  زورما  دوب , ماظن  زا  عافد  نارود  زورید  رگا  دنشاب . یم  تلود )) رد  تکراشم   )) ياهراک زاس و 

ياهـشسرپ زا  یمهم  شخب  ناس , نیدب  (3 . ) دنک e ي  بلط ار  دوخ  هژیو  ياهتفایهر  تاـقیقحت و  زورما , یملع  تایـضتقم  بیترت , نیدـب 
راوتسا شیاهناینب  هتفای و  رارقتسا  یبالقنا  تلود  هک  لاح  دشاب . یم  یمالسا  تموکح  اب  یمالسا  هعماج  تابسانم  عون  هب  رظان  مود , هرود 

مدع راچد  ار  یسایس  ماظن  دوشن , یسایس  متسیس  دراو  یتسرد  هب  رگا  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  يا  هزات  تابلاطم  اهاضاقت و  تسا , هدیدرگ 
هدش هداز  لوا  هرود  ياه  هبرجت  لد  زا  هک  يرامش  یب  ياهشسرپ  هب  ییوگخـساپ  يارای  ییاناوت  دوجوم  عضو  رگید , درک . دهاوخ  لداعت 

يرکف هموظنم  يزاس  زاب  يرگنزاب و  هب  زاین  یـسایس , راتفر  عون  نییعت  هرود و  نیا  تاـبلاطم  هب  ییوگخـساپ  بیترت , نیدـب  درادـن . تسا ,
ادـتبا زا  مالـسا  نید  روهظ  یـسایس  ماظن  لابق  رد  تیناحور  یـسایس  شنک  رد  رثوم  لماوع  . دزاس یم  نایامن  شیپ  زا  شیب  ار  ینیمخ  ماما 

دنم ماظن  يراوزاس و  رب  مالـسا  تعیرـش  مامتها  مالـسا , نإشلا  میظع  ربمایپ  طسوت  هنیدـم  تلود  سیـسإت  اب  دوب . تموکح  لیکـشت  نیرق 
رب روج  نامکاح  يوس  زا  هک  یمتـس   ) یخیرات ظاحل  هب  مه  نایعیـش , نایم  نیا  رد  دوب . راوتـسا  ینید  ياـهناینب  رب  يرـشب , عماوج  نتخاـس 

یهاوخ تلادع  حور  تیوقت  هب  ینید ,) عجارم  ات  هتفرگ  ع )  ) موصعم ناماما  زا   ) ینید ناربهر  ياه  هزومآ  هطـساو  هب  مه  و  دـش ) اور  نانآ 
نید فلتخم , بهاذم  نایدا و  نایم  رد  . دـنراد رارق  دوخ  یـسایس  هشیدـنا  زراب  ياهیگژیو  زا  ار  نآ  هتـشامگ و  تمه  نارگمتـس  اب  زیتس  و 
یم زین  اهنآ  يدام  یگدـنز  هزوح  میظنت  هب  دوخ , ناوریپ  يارب  يراگتـسر  لیاسو  نیمإـت  رب  هوـالع  زیرگاـیند , بهاذـم  لـباقم  رد  مالـسا 
دوخ زا  یسایس  يویند و  روما  هب  تبـسن  يرتشیب  تبغر  ناریا , رد  هژیوب  نید  نارـسفم  نویناحور و  هک  تسا  هدش  ببـس  رما , نیا  دزادرپ .

دهد و یم  قیبطت  ناکم ) نامز و  رـصنع  زا  هدافتـسا  اب   ) یخیرات لوحتم  طیارـش  اب  ار  دوخ  بهذم , هک  دنداقتعا  نیا  رب  نانآ  دـنهد . ناشن 
رد هدننک  نییعت  رـصنع  ود  نیا  هب  هراشا  اب  ینیمخ  ماما  . دراد دوجو  يرـصع  ره  طیارـشاب  شقابطنا  بهذم و  يریذپ  ریـسفت  ریبعت و  ناکما 

مامت یلمع  هفسلف  یعقاو , دهتجم  رظن  رد  تموکح  :)) دیوگ یم  داصتقا  عامتجاو و  تسایس  رب  مکاح  طباور  اب  ییانشآ  ترورض  داهتجا و 
یسایس یعامتجا و  تالضعم  یمامت  اب  دروخ  رب  رد  هقف  یلمع  هبنج  هدنهد  ناشن  تموکح  تسا . تیرـشب  یگدنز  يایاوز  یمامت  رد  هقف 
تلاخد لماوع  زا  رگید  یکی  (4 .(( ) تسا روگ  ات  هراوهگ  زا  عامتجا  ناسنا و  هرادا  لماک  یعقاو و  يروئت  هقف , تسا . یگنهرف  یماظن و  و 

, وس کی  زا  يزاسون  نایرج  تسا . ناریا  هلمج  زا  راذگ , لاح  رد  ياهروشک  یخرب  رد  يزاسون  زا  یشان  ضراوع  تسایس , رد  تیناحور 
یم نآ  يوس  هب  تکرح  هب  مزلم  ار  دوخ  يرـشب  عماوج  هک  ریذپان  بانتجا  یجیردت و  تسا  يدنیارف  دـیدج و  رـصع  ياهزاین  هب  یخـساپ 

ياهتنـس تبـسن , نامه  هب  دوش , رتخارف  نآ  لمع  نادـیم  هچ  ره  هک  نیـشیپ  ياهتنـس  زا  یخرب  اب  تسا  یتسـسگ  رگید , يوس  زا  و  دـننک ,
. دیآیم مهارف  هعماج  ندش  ینید  ریغ  ياه  هنیمز  بیترت , نیا  هب  دـهد و  یم  رارق  هعـسوت  زا  لصاح  ییارگون  دـیدهت  دروم  ار  هعماج  نورد 

شیادیپ تسا . یمتح  یعامتجا  ياهـشزرا  طباور و  اهراتخاس و  رد  ینوگرگد  یعامتجا , دـعب  زا  دـشاب , هچ  ره  يزاسون  هعـسوت و  هجیتن 
روظنم هب  تسایـس  رد  نانآ  تلاخد  شیازفا  هتـشگ و  نویناحور  بهذـم و  شنکاو  ثعاب  دـیدپون , ياهـشزرا  دـیدهت  دـیدج و  تیعـضو 

اهـشزرا و اـب  ار  هعماـج  اـمازلا  هعـسوت  هک  تسین  نیا  نخـس , نیا  زا  دارم  هتبلا  دروآـیم . هارمه  هب  ار  هعماـج  ندـش  ینید  ریغ  زا  يریگولج 
ياهینوگرگد دیدهت  دروم  هراومه  اهتنـس  دوشن , نشور  يرادـنید  هعـسوت و  نیب  تبـسن  ات  تفگ  دـیاب  اما  دزاس  یم  هناگیب  ینید  ياهتنس 

یـسایس ماظن  يوس  زا  هدش  غیلبت  ياهـشزرا  تیناحور و  ياهـشزرا  نایم  هک  ینامز  نیا , ربانب  دش . دنهاوخ  عقاو  هعماج  يزاسون  زا  یـشان 
, دندوب هجوت  یب  دیدج  ندـمت  هب  هک  یناسک  تمذـم  مغر  هب  ینیمخ  ماما  . داد دـنهاوخ  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  نانآ  دوش , لصاح  ضراعت 
زا دیاب  یلک  هب  دیدج  ندمت  دیراد , تشادرب  تایاور  رابخا و  زا  یلاعبانج  هک  هنوگنآ  : )) دیوگ یم  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هب  باطخ  رد 
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ياهشزیخ رد  یساسا  لماوع  زا  یکی  لاح  نیع  رد  (5 .(( ) دنیامن یگدنز  اهارحص  رد  هشیمه  يارب  ای  هدوب و  نیشن  خوک  مدرم  دورب و  نیب 
رد ناشیا  دوب . هداد  رارق  دیدهت  دروم  ار  ینید  ياهشزرا  تدش  هب  هک  درک  دادملق  تلود  يزاسون  ياه  همانرب  ار , هاش  میژر  هیلع  یـسایس 

. تسا هدوب  بناجا  ذوفن  زا  سرت  تهج  هب  افرـص  هتـشذگ , رد  ندمت  رهاظم  زا  یـضعب  اب  نویناحور  تفلاخم  :)) دـیوگ یم  نینچ  هراب  نیا 
دروخ رب  اه  هدـیدپ  تاعارتخا و  اب  نانآ  هک  دوب  هدـش  بجوم  برغ  لذـتبم  گنهرف  اصوصخ  یبنجا , گنهرف  شرتسگ  زا  رطخ  ساـسحا 

یم ار  اهنآ  زا  هدافتسا  عنم  هب  مکح  یهاگ  اذل  دوب  رامعتـسا  دورو  همدقم  ناشدزن  رد  نویزیولت  ویدار و  لیبق  زا  يرازبا  دننک ... زیمآطایتحا 
یمن هدافتـسا  یلم  موسر  بادآ و  نتفرگ  هدیدان  یبهذـم و  دـیاقع  ندرک  رابتعا  یب  يارب  نویزیولت  ویدار و  زا  هتـشذگ  میژر  ایآ  ... دـنداد

, یـسایس ماظن  لابق  رد  زیمآهعزانم  ای  هنایوج  تیامح  ياهـشنک  زورب  تسایـس و  رد  نویناحور  تلاخد  لامتحا  یلک , روط  هب  (6 ()) ؟ دومن
یسایس یگدنز  رد  نویناحور  تلاخد  لامتحا  دشاب , رتشیب  بهذم  یعامتجا  یـسایس و  ياه  هیعاد  هچ  ره  :1 ـ دراد یگتسب  لماع  دنچ  هب 
هتـشاد يرتشیب  توق  زاتمم و  تیعقوم  یخیرات , رظن  زا  یـسایس  يورین  کی  ناونع  هب  بهذـم , کـی  نویناـحور  هچ  ره  2 ـ دوش یم  رتشیب 

اب نآ  قیبطت  بهذم و  يریذپ  ریسفت  ریبعت و  ناکما  هچ  ره  3 ـ دبای یم  شیازفا  تسایس  رد  اهنآ  هدرتسگ  میقتسم و  تلاخد  لامتحا  دنشاب ,
یبهذـم ياهداهن  هچ  ره  4 ـ دبای یم  شیازفا  تسایـس  رد  میقتـسم  هلخادـم  يارب  نویناحور  ییاناوت  دـشاب , رتشیب  یخیرات  لوحتم  طـیارش 

یعامتجا یـسایس , ياه  هژیو  راک  (7 .) دوش یم  رتشیب  تسایـس  رد  تلاخد  يارب  تیناحور  ییاناوت  دنـشاب , رت  مجـسنم  رت و  هتفای  ناـمزاس 
رد يراتخاس  درکیور  نایم , نیا  رد  تسا . یسایس  یسانش  هعماج  مهم  ياه  هصرع  زا  یکی  یعامتجا , ياهورین  یـسانش  هعماج  تیناحور 
هب يراـتخاس , درکیور  رد  تسا . رثإـتم  درکیور  نیا  زا  زین  قیقحت  نیا  تسه و  هدوب و  جـیار  رایـسب  یعاـمتجا  موـلع  نازادرپ  هیرظن  ناـیم 

يراتخاس ره  ( 8 .) دـهد یم  رارق  یـسررب  دروم  یـسایس  ياهدـنیارف  رب  ار  نآ  ریثإت  هدـش و  هجوت  یـسایس  ياه  تخاـس  درکراـک  شقن و 
. دزاس یم  دوخ  ياه  یـشم  طخ  يارجا  نیودـت و  هب  رداق  ار  یـسایس  نامزاس  دوخ , هبون  هب  هک  دروآیم  رد  ارجا  هب  ار  ییاهتیلاعف  هعومجم 

یسایس تخاس  ایسیاس  يراتوضی  حیضوتار  یسایسیاهدنیارفرب  یسایسیاهدحاوریثإت  یگنوگچ  (( functions اه هژیو  راک  ای  اهتیلاعف  نیا 
رییغت بالقنا و  زا  دعب  دوش . یم  یشان  نانآ  رد  دوجوم  ياهییاناوت  تیفرظ و  زا  هک  تسا  ییاه  هژیو  راک  ياراد  زین  تیناحور  یعامتجا  و 

: دـننام تسا  هدـیدرگ  راذـگاو  نآ  هب  امازلا  زین  يرگید  ياه  هژیو  راک  هدـش و  لوحت  راچد  زین  نآ  ياه  هژیو  راک  تیناحور , تخاـس  رد 
داهن نیا  ياهییاناوت  اه و  هژیو  راک  همه  هب  راتـشون  نیا  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  هچ  رگا  یعاـمتجا . یـسایس و  يداـصتقا , ياـه  هژیو  راـک 
نیرت یساسا  دروم , نیانآ  جیورت  تعیرش و  زا  عافد  فلا ـ  . دراد يرتشیب  زورب  دومن و  دراوم , نیا  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  اما  تسا  هتخادرپ 

نیرتمهم عیـشت , مالـسا و  خـیرات  لوط  رد  دـهعتم  ياملع  هیملع و  ياـه  هزوح  هک  تسین  يدـیدرت  :)) دوش یم  یقلت  تیناـحور  هژیو  راـک 
ات دـنا  هدومن  شالت  دوخ , رمع  همه  رد  مالـسا  گرزب  ياملع  دـنا . هدوب  اهیورجک  تافارحنا و  تالمح و  ربارب  رد  مالـسا  مکحم  هاـگیاپ 

هکنانچ تسا . تیناحور  يدوجو  هفـسلف  رگناشن  هژیو , راک  نیا  (9 .(() دنیامن جیورت  فرـصت  لخد و  نودب  ار  یهلا  مارح  لالح و  لیاسم 
هب تیناحور  یـسایس  راتفر  لیلحت  هتبلا  و  دوب . تموکح  ینید  ینابم  دـیدهت  یعرـش و  دـض  راتفر  لـیلد  هب  زین  نیـشیپ  میژراـب  ناـنآ  زیتس 

یعامتجا قافو  یگتسبه و  هژیو  راک  .ب ـ  تسا یتساک  راچد  هژیو , راک  نیا  تخانش  نودب  تعیرش , ناجورم  نارـسفم و  نالماح , ناونع 
رییغت لاح  رد  هعماج  تیعـضو , نیا  تسا . ینوگرگد  زا  یـشان  ياهنارحب  دنک , یم  دیدهت  ار  راذـگ  لاح  رد  عماوج  هک  ییاهتفآ  زا  یکی 

, نارحب نیا  عفر  لح و  يارب  . دزاس یم  شلاچ  راچد  ار  يزاسون  دنیارف  لاعفار و  یعامتجا  ياهفاکش  هتخاس و  یگتخیـسگ  مه  زا  راچد  ار 
هعماج رد  یگتـسبمه  سح  نتخیگنارب  هب  ینید , ياهدامن  يریگراک  هب  هژیوب  نیدامن , ياهییاناوت  زا  يرادروخرب  اب  دـناوت  یم  تیناـحور 

هب نآ  کچوک  ياهدـحاو  هعماج و  کی  يازجا  نتخاس  عمتجم  نتـسویپ و  مه  هب  یعامتجا , قافو  یگتـسبمه و  زا  روظنم  دـیامن . کمک 
قیرط زا  دوش و  زکرمتم  هتشابنا و  فلتخم , هدنکارپ و  کچوک و  ياهدحاو  إزجا و  نآ  ناوت  هک  يوحن  هب  دشاب  یم  رت  هتـسبمه  لک  کی 

جیـسب دـنیارف  .ج ـ  دـیامن لح  ار  راذـگ  نارودزا  لصاح  ياهنارحب  یـسایس  ماظن  زا  نانآ  تیاـمح  هعماـج و  داـحآ  يراـکمه  يراـیمه و 
رد لداعت  مدع  ای  لداعت  داجیا  ياهطرش  شیپ  زا  یعامتجا , یـسایس ـ  ياهتیلاعف  رد  یمومع  مادقا  يا و  هدوت  تکراشم  عوضوم  یعامتجا 
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اهاضاقت و هب  ییوگخـساپ  رد  یـسایس  ماظن  تیفرظ  شیازفا  بجوم  لاعف , نادنورهـش  هب  مدرم  لیدـبت  . دور یم  رامـش  هب  یـسایس  متـسیس 
هدـننک و تیامح  هدـننک , جیـسب  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  تسا  هداد  ناـشن  یخیراـت  ظاـحل  هب  تیناـحور  ددرگ . یم  یعاـمتجا  تالکـشم 
(10 .(() دندوب نویناحور  نآ  درک , جیسب  ار  تلم  هکنآ  , )) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  تسا و  یـسایس  ياهـشزرا  يوس  هب  هعماج  هدنهد  تکرح 

يروط هب  تسا  هدش  داجیا  یبهذم  ناربهر  مدرم و  هدوت  نایم  يونعم  هطبار  یعون  دیلقت , هلإسم  دوجو  هطساو  هب  هعیش , تیناحور  ماظن  رد 
هکبـش ناونع  هب  تیناـحور  دراد . دوجو  ناـنآ  ناـیم  ییاوـنمه  یعوـن  هتـشاد و  رارق  یبهذـم  يربـهر  تارظنو  تاروتـسد  تحت  مدرم  هک 
ناماس ار  اهبالقنا  خیرات  رد  جیسب  نیرتگرزب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتشاد  اه  هدوت  جیسب  رد  مهم  شقن  مدرم , ربهر و  نایم  رمتسم  یطابترا 

نآ یط  هک  شیوخ  هعماج  ياهراتسیا  اهشزرا و  اب  درف  ندش  انشآ  ینعی  , یسایس يریذپ  هعماج  یـسایس  يریذپ  هعماج  11)د ـ . ) تسا هداد 
يارب تسا  یهار  هدش و  یـسایس  گنهرف  ینوگرگد  لاقتنا و  بجوم  یـسایس , يریذپ  هعماج  دریگ . یم  لکـش  درف  یـسایس  ياهراتـسیا 

بهاذم هک  اجنآ  زا  ( 12 .) دوش یم  هدیمان  گنهرف  لاقتنا  هک  يدنیارف  نامه  رگید  لسن  هب  لسن  کی  یسایس  ياهرواب  اه و  هشیدنا  لاقتنا 
ریثإت یمومع  ياهتسایس  یسایس و  لیاسم  رب  هتشاد و  یسایس  ياهدمایپ  یعیبط  روط  هب  دنتسه  یقالخا  یگنهرف و  ياهـشزرا  نالماح  ایند ,

یم رارق  دننک , یم  افیا  شقن  یسایس  يریذپ  هعماج  رد  هک  ییاهداهن  نالماع و  ریاس  رانک  رد  زین  هعیـش  تیناحور  نیا , ربانب  دنراذگ . یم 
ار یمالسا  تلود  هب  دامتعا  يریگمشچ  روط  هب  هعماج , یسایس  گنهرف  رد  ینید  ياهـشزرا  ندرک  لخاد  قیرط  زا  دنناوت  یم  نانآ  دریگ .

ياهفاکش لح  هب  قیرط , نیا  زا  دنـشخب و  ینوزف  ار  یـسایس  ماظن  تیعورـشم  نازیم  يراذگتـسایس , ياهدنیارف  شریذپ  اب  هداد و  شیازفا 
ییوسمه کی  ساسا  رب  اـت  دـیدرگ  ببـس  ینید  تلود  سیـسإت  تسایـس ) لرتنک   ) یـسایس ناـگبخن  لرتنک  ' .ه ـ دـنناسر يراـی  یعاـمتجا 

رب یـسایس  ماظن  نایم  رد  يا  هژیو  يونعم  هاگیاج  زا  دنا , هدوب  یهجوت  لباق  یعامتجا  ذوفن  ياراد  زاب  رید  زا  هک  نویناحور  کیژولوئدیا ,
دنیارف رب  ریثإـت  اـب  دـنناوتب  اـت  تـسا  هداد  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  یبوـلطم  ياهتــصرف  تموـکح , تیاـنع  هجوـت و  نـیا  دـنوش . رادروـخ 

شریذپ زا  یـسایس  ناگبخن  هک  ینامز  نیا , ربانب  دننک . یـسایس  ماظن  دراو  ار  دوخ  رظن  دروم  ياهـشزرا  يریگ , میمـصت  يراذگتـسایس و 
داـشرا و هراـبرد  ینیمخ  ماـما  دـنهد . یم  ناـشن  شنکاو  دوخ  زا  دـنهد , رارق  دـیدهت  دروم  ار  نآ  اـی  هدرک و  يراددوخ  ناـنآ  ياهـشزرا 

میهاوخ هراشا  ناشیا  ياه  هزومآ  زا  یخرب  هب  يدـعب , ياهـشخب  رد  هک  ( 13) دنراد یتارظن  نویناحور , طسوت  تموکح  تلود و  تیادـه 
رارق هعیش  ياهقف  رایتخا  رد  جع )  ) نامز ماما  تبیغ  رـصع  رد  هک  یلام  عبانم  نیرتمهم  زا  یکی  تیناحور  يداصتقا  ياه  هژیو  راک  .و ـ  درک

یم رارق  نانآ  رایتخا  رد  یعرش  فیلکت  ناونع  هب  یصاخ  طیارش  اب  تاکز و ,... سمخ و  ناونع  تحت  مدرم  هک  تسا  یهوجو  دریگ , یم 
هرهب هعیش  لالقتـسا  یگنهرف و  تیوه  ظفح  يارب  یعرـش  ياهدمآ  رد  نیا  زا  رـصع , ياملع  عجارم و  یمالـسا , بالقنا  زا  شیپ  ات  . دنهد
نیمه رب  دندرک . یم  نیملسم  روما  فرص  ار  نآ  اهنآ ,  هب  یگتـسباو  هنوگ  ره  زا  رود  هب  اهتلود و  اب  یبلـس  هطبار  کی  ساسا  رب  هتـسج و 

سپ دندومن . یم  شالت  اهتلود  زا  نانآ  لالقتـسا  ظفح  رد  نویناحور , بالط و  هب  یناسر  تامدـخ  تهج  رد  يزکارم  سیـسإت  اب  ساسا ,
يا هلیـسو  عبانم , نیا  تسا , هدیماجنا  یمالـسا  تلود  نویناحور و  نایم  فادها  رد  يرگنوسمه  هب  هک  ینید  تلود  لیکـشت  بالقنا و  زا 

تیناحور و یـسانش  هنوگ  . دنوشب يداصتقا  یتح  یعامتجا و  یگنهرف , هعـسوت  دـنیارف  دراو  نآ , قیرط  زا  ات  املعو  عجارم  تسد  رد  تسا 
وگزاب ناشیا  یسایس  هشیدنا  نییآ  اهنامرآ و  زا  يا  هزات  داعبا  ات  دوب  یتصرف  سیراپ  رد  ینیمخ  ماما  روضح  یـسایس  ماظن  اب  نآ  تابـسانم 

شقن یمالسا و  تموکح  هرابرد  ییاهشسرپ  تشاد , یم  او  كرحت  هب  ار  ناراگنربخ  رگشسرپ  واکجنک و  نهذ  هچنآ  نایم , نیا  رد  دوش .
تموکح رد  نویناـحور  . )) دـندومن مـالعا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  اـهراب  ینیمخ  ماـما  دوب . تموکح  رد  یبهذـم  ناربهر  نویناـحور و 

رد قباس و  داقتعا  نامه  اب  ناشیا  بالقنا , يزوریپ  زا  سپ  لاس  کی  دودح  (14 .(() دنشاب یم  اراد  ار  تلود  تیاده  داشرا و  شقن  هدنیآ ,
دهاوخ یمن  هن , یچ ؟ ای  دوشب  مضنم  تلود  هب  دهاوخ  یم  یناحور  ایآ  دـیدرک  لاوس  امـش  هکنیا  :)) دـیامرف یم  هباشم , شـسرپ  هب  خـساپ 

تـسخن خاک  رد  دورب  دـهاوخ  یمن  ینعی  تسین  تلود  تلود . زا  جراخ  هن  تسا , تلود  هن  تسین . [ مه تلود [ زا  جراخ  اما  دـشاب  تلود 
شیولج نیا  دراذگب , رانک  ار  شیاپ  رگا  ریزو  تسخن  هکنیا  يارب  تسین , تلود  ریغ  دـنکب . ار  يریزو  تسخن  ياهراک  دنیـشنب و  يریزو 
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رتلاعف روضح  ترورـض  يدـعب , تـالوحت  ثداوح و  اـما  (15 .(() درادــن شقن  دراد و  شقن  نـیا , رباــنب  دریگب , دــناوت  یم  دریگ , یم  ار 
تلود يریزو  تسخن  هب  ار  ناگرزاب  سدـنهم  ینیمخ , ماما  هک  ینامز  داد . ناشن  تموکح  نامتخاس  فلتخم  ياهـشخب  رد  ار  نویناـحور 
يارب و  ( 16 .) دز دنویپ  مدرم )) يارآ  زا  یـشان  ینوناق   )) و یعرـش ))  )) قح ود  هب  ار  تیعورـشم  ناینب  يو , هب  یمکح  یط  دیزگرب  تقوم 

زا دـندش و  عقاو  سإر  رد  هک  یـصاخشا  هک  میدـید  میدرک و  هبرجت  ام  : )) تشاد مالعا  یخیرات  هبرجت  هبانب  یعرـش )) قح   )) هب یباـیتسد 
اهنآ هقیلـس  اب  ... میورب میهاوخ  یم  ام  هک  یهار  نآ  هکنیا  باب  زا  دـندوب , نیدـتم  مه  ناش  یـضعب  هک  یلاـح  نیع  رد  دـندوبن , نویناـحور 
نیا دنناوتب  هک  دنتـسه  يدارفا  راکفا , بحاص  نیدـتم و  هدرک و  لیـصحت  ياهرـشق  نیا  رد  هک  میدرک  یم  لایخ  زور  نآ  ام  ... دوبن قفاوم 
ریبعت نیا , ربانب  ( 17 ...(() میدرک هابتـشا  ام  هن , هک  میدید  یتقو  دننک . هرادا  روط  نآ  دنربب  دهاوخ , یم  ادـخ  هک  يروج  نآ  هب  ار  تکلمم 

رب ار  يا  هدرتسگ  ياهـشقن  زین , ارجا  يراذگتـسایس و  رد  تفای و  داشرا  تراظن و  زا  رتارف  یموهفم  نویناحور , دزن  تسایـس , رد  تلاـخد 
یم ناشن  ار  ییاهـشنک  دوخ  زا  یـسایس  ماظن  اب  ههجاوم  رد  دوخ , لوبق  دروم  ياهراجنه  ساسا  رب  نویناحور  يور , ره  هب  دنتفرگ . هدـهع 

یسایس فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ار  نانآ  تسا , ناش  یسایس  گنهرف  رب  ینتبم  انامه  هک  ماظن  هب  تبسن  نانآ  يریگ  تمس  نیا  هدولاش  دنهد .
زا تظافح  تیامح و  هغئاس  هب  افرص  یضعب  دنراد  هطبار  دوخ  تلود  اب  نوگانوگ  قرط  هب  مدرم  فلتخم  عماوج  رد  دنک  یم  يدنب  هتـسد 
ای ماظن و  رییغت  ای  حالـصا  يارب  شالترد  یخرب  دننک , یم  میظنت  تموکح  ياهاضاقت  اهزاین و  ساسا  ربار  دوخ  راتفر  هدومن , لمع  تلود 

هنافرط یب  ای  یلاعفنا و  عضاوم  قوف , هورگ  ود  فالخ  رب  زین  رگید  یخرب  دنتسه و  یتموکح  ماظن  تهج  میمصت و  رییغت  ددص  رد  لقادح 
(18 . ) دنا هدرک  میسقت  یلاعفنا  تکراشم  لاعف و  تکراشم  ماع  هتسد  ود  هب  ار  قوف  یسایس  راتفر  عون  هس  ناگدنـسیون , زا  یـضعب  دنراد .

کچوـــــک و  (( subject شنموریپ ( (, participant وج تکراــشم  حالطـــصا  هــس  مادختـــسا  اـــب  دـــنوملآ )) لـــیرباگ  ))
یـسایس ياهـشنک  هب  تبـسن  دارفا  يریگ  تمـس  هب  هجوت  اب  يو  دـهد . یم  حیـضوت  ار  قوف  يراتفر  ياـه  هنوگ  ( (, parochial شیدنا

ربانب (19 .) دراگنا یم  ضورفم  ار  یـسایس  گنهرف  عون  هس  دـنوملآ  ساسا , نیا  رب  دزادرپ . یم  نانآ  یـسایس  گـنهرف  عاونا  هب  تموکح ,
نانآ نایوج : تکراشم  فلا ـ  زا : دنترابع  هک  درک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  تیناحور  یـسایس  تخاس  رد  يراتفر  ياه  هنوگ  ناوت  یم  نیا 

رایتخا رد  ار  دوخ  یـسایس  تیامح  دـنزاس و  حرطم  یـسایس  ياهاضاقت  دـنناوت  یم  هدوب و  هاـگآ  یـسایس  لـیاسم  زا  هک  دنتـسه  یناـسک 
يدادـنورب ياهدـنیارف  رد  مـه  و  اـهتیامح ) اـهاضاقت و   ) يدادـنورد ياهدـنیارف  رد  مـه  ینعی  ماـظن  لـک  رد  ناـنآ , دــنهد . رارق  ناربـهر 

هب نایوج  تکراشم  دنراذگ . یم  ریثإت  زین  اهیراذگتسایس  تامیمصت و  يور  رب  دنراد و  تکراشم  تیلاعف و  نآ  اهتـسایس ) تامیمـصت و  )
راک رب  هوالع  دننک و  یم  لمع  یسایس  ماظن  یمسر  ناگبخن  ماقم  رد  هک  ینویناحور  زا  هتـسد  نآ  لوا , دنوش : یم  میـسقت  یلک  هتـسد  ود 

وـضع نویناحور  دـننام : دـنیآیم  رد  یـسایس  ماظن  تمدـخ  هب  دـیدج  ياهدرکراک  شریذـپ  اب  تساراد , تیناحور  هک  یمومع  ياـه  هژیو 
تامیمصت  ) يدادنورب دنیارف  رد  ار  شقن  نیرتشیب  دنراد و  یتیامح  راتفر  هدمع  روط  هب  نانیا , نابهگن . ياروش  ياهقف  ناگربخ و  سلجم 

رارق تموکح  نامتخاس  زا  جراخ  هک  دوش  یم  ییوج  تکراشم  نویناحور  لماش  مود , هتـسد  دـنیامن . یم  افیا  يراذگتـسایس ) یـسایس و 
تیناحور هعماج  دننام : هنیداهن ) ) هتفای نامزاس  ياههورگ  تسخن , دنراذگ . یم  ریثإت  یـسایس  ياهدـنیارف  رب  هنوگ  ود  هب  زین  نانیا  دـنراد .
اهتیصخش زا  يرایسب  لماش  هک  نامزاس  نودب  ياههورگ  دارفا و  مود , مق . هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  زرابم و  نویناحور  عمجم  زرابم ,

ياـه هزومآ  زا  رثإـتم  بلغا  وج , تکراـشم  نویناـحور  دـننک . یم  لـمع  ذوفن  ناـبحاص  تروـص  هب  بلغا  تسا و  یـسایس  تاـعامتجا  و 
نیا ربانب  دنیوا . ناگدش  تیبرت  نادرگاش و  هدمع , روط  هب  هتسج و  هرهب  يو  یسایس  ياه  هشیدناو  راتفر  زا  دنتسه و  ینیمخ  ماما  یـسایس 

زا روظنم , نیا  هب  هدوب و  دنم  هقالع  یسایس  تایح  رد  تکرش  هب  دنتـسه و  یـشزرا  قئالع  رظن  زا  یناسمه  هوجو  ياراد  نانآ  عومجم , رد 
يارجا یـسایس و  ماظن  ياهداهن  یعرـش  ریغ  راـتفر  لـباقم  رد  هکنآ  رب  هوـالع  ناـیوج , تکراـشم  دـنهد . یم  ناـشن  یـسایس  شنک  دوخ 

, نیا ربانب  دنناد . یم  فظومار  دوخ  يراذگتـسایس , دـنیارف  رب  ریثإت  يارب  دـنهد  یم  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  تموکح  بولطمان  ياهتـسایس 
اب نانآ  . دـننک یم  تکراشم  يروهمج  تسایر  يراذـگنوناق و  سلجم  تاباختنا  رد  متـسیس , هب  دوخ  ياهاضاقت  مالعا  داـقتنا و  رب  هوـالع 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک داشرا  ار , تلود  دننک  داشرا  دیاب  ملع ) لها   ) اهنیا : )) دنراد یم  مالعا  یسایس  متسیس  هب  اردوخ  ياهتساوخرد  ماما , نانخس  هب  یسإت 
(20 .(() دوشب حالـصا  هکنیا  ات  دننک  راداو  ار  سلجم  دننک , راداو  ار  تلود  تسا و  هدوب  هابتـشا  يداتـسرف  اجنیا  هک  يرومإم  نیا  هکنیا  هب 
زا يا  هرذ  هک  دـننک  شالت  دوجو  مامت  اب  دـیاب  نویناحور ] عمجم  تیناحور و  هعماج  نایرج [ ود  ره  : )) دـیامرف یم  يرگید  ياج  رد  ماما 

یمالسا تلادع  ریـشمش  اب  ار  نآ  دوش , لودع  نآ  زا  يا  هرذ  رگا  هک  دوشن  لودع  یمالـسا )) يروهمج  یبرغ , هن  یقرـش و  هن   )) تسایس
کی تاـمهم  زا  هماـنرب  هلإـسم  : )) دـندومن نییعت  روشک  يزیر  هماـنرب  رد  ار  تیناـحور  شقن  ناـشیا , رگید , يوس  زا  (21 .(() دننک تسار 

زا هک  ینیـصصختم  ینعی   ) دـننکب نویناحور  تراظن  نودـب  ار  يزیر  همانرب  رگا  هکنیا , نآ  منک و  ضرعار  هتکن  کی  نکل  ... تسا روشک 
رد دـیربب  دـندرک , لوـبق  اـهنآ  دـنک . در  سلجم  سلجم , دـیربب  دـیتخیر  هک  هماـنرب  هک  دوـش  یم  نیا  بجوـم  نـیا  دنتـسه ,) نویناـحور 
هب هجوتاب  ( 22 .(( ) دننک در  اجنآ  نابهگن , ياروش  رد  دیربب  دیرذگب  اجنیا  زا  دننک . در  اهنآ  دنراد , رما  نیا  رد  صـصخت  هک  ینویـسیمک 

اهییاناوت تاناکما و  هعومجم  دوخ , تموکح  تسا و  هعماج  رد  شخب )) تردق  ياهشزرا   )) عیزوت یساسا  مسیناکم  یـسایس , ماظن  هکنیا 
ای تازاـیتما  یتـقو  یعاـمتجا  ياـههورگ  بلغا  دـهد  شیازفا  نآ  زا  ار  دوـخ  مهـس  دـشوک  یم  اـعبط  یهورگ  ره  هک  تـسا  ییاـهرازبا  و 

ساسا نیا  رب  (23 .) دننز یم  تسد  یسایس  تیلاعف  هب  تسا , نیوکت  فرش  رد  تازایتما  زا  يدیدج  عیزوت  ای  دتفا و  یم  رطخ  رد  ناشعفانم 
, یـسایس ماظن  اب  دوخ  تابـسانم  رد  دشوک  یم  دـنادیم , ینید  ینابم  جـیورتو  تعیرـش  زا  عافد  ار  دوخ  یلـصا  هژیو ي  راک  هک  تیناحور 

کی ره  دیامن  یم  افیا  تسایس  رد  تیناحور  هک  یمومع  ياهـشقن  رب  هوالع  دیامن . لمع  دوخ  فیلکت  هب  ات  دنک  بسک  يرتشیب  تازایتما 
رد زرابم  تیناحور  هعماج  لاثم , روط  هب   . دهد یم  ناشن  دوخ  زا  یـسایس  صاخ  راتفر  زین  تیناحور  نورد  رد  یـسایس  لاعف  ياههورگ  زا 

یمهم ياهـشخب  تیامح  تسا  هتـسناوت  ساسا , نیارب  دهد و  شهاک  ار  يداصتقا  روما  رد  تلود  تراظن  تلاخد و  هک  تسا  هدوب  شالت 
رد دراد و  ماظن  یعرـش  لامعا  رب  تراظن  نارگید  زا  شیب  مق , هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  رگید , يوس  زا  دروآ . تسدب  زین  ار  رازاب  زا 

نییعت دـیامن , یم  افیا  نیـسردم  هعماج  هک  یـشقن  نیرتمهم  امادـهد  یم  ناشن  تیـساسح  دوخ  زا  یعرـش , ریغ  ياهراتفر  زا  يا  هراپ  لابق 
یـسایس دـنور  رد  يا  هدـمع  تاریثإت  دـناوت  یم  تیعجرم , زا  يربهر  کیکفت  هب  هجوت  اب  ناـنآ  لـمع  نیا  تسا . نایعیـش  هماـع  تیعجرم 

رد تسا , هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  زا  یمهم  شخب  مود , ههد  رد  هک  زرابم  نویناحور  عمجم  نایم , نیا  رد  ( 24 . ) دشاب هتشاد  روشک 
هک ار  يداصتقا  ياهدادـنورب  هعـسوت  يزاسون و  ناـنآ , دـندش . لـمع  دراو  تلود , دـقتنم  ياـهورین  ناونع  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  تلود 

دروم تفرگ , یم  هرهب  زین  یصوصخ  شخب  يژرنا  زا  نآ  یبایتسد  يارب  دوب و  تقو ) روهمج  سیئر   ) یناجنسفر یمشاه  فده  نیرتمهم 
تلود تراظن  ( 25 , ) یـصوصخ شخب  ياهیدنمناوت  زا  يریگ  هرهب  رب  ینتبم  تلود  دیدج  دربهار  لباقم  رد  هورگ  نیا  دـنداد . رارق  داقتنا 

نیا زا  کی  ره  . دوش لاعف  یتلود  ياهـشخب  دیاب  یعامتجا , تلادع  داجیا  يارب  هک  دندوب  دـقتعم  دـندرک و  یم  زیوجت  ار  داصتقا  شخب  رب 
شیپ هب  هجوت  اب  اما  دنتفریذپ  یم  ریثإت  زین  ناشیا  ياه  هشیدنا  راتفر و  زاو  هدوب  ناشیا  تیامح  دروم  ینیمخ  ماما  تایح  نامز  رد  اههورگ 

نیا نابحاص  وریپ :) یماح ـ  ياه  هکبـش   ) ناشنموریپ ب ـ  دـندیزگرب . ار  ماما  ياه  هشیدـنا  زا  یتواـفتم  ياـهتئارق  دنتـشاد , هک  ییاهـضرف 
, دنلاعف یبزح  روما  یتاباختنا و  تازرابم  رد  ای  دنوش  یم  یسایس  مهم  ياهشقن  راد  هدهع  هک  نایوج  تکراشم  فالخ  رب  یسایس  گنهرف 

راک جـیاتن  زا  دارفا  دارفا  نیا  . دـننک یم  تکرـش  یـسایس  ثحب  نداد و  يإر  نوچ  ییاـهتیلاعف  رد  هدوب و  یـسایس  ياهـشنک  رب  رظاـن  رتشیب 
, نیناوق یتموکح و  تاماقم  زا  نانآ  دننک . یمن  تکرـش  دوش , یم  رجنم  يراذگ  تسایـس  هب  هک  ییاهدنیارف  رد  یلو  دـنهاگآ , تموکح 
هب شنکاو  رد  یهاگ  اما  دنتـسه  نمجنا  یب  الومعم  هچ  رگا  ناشنموریپ  دننک . یمن  تسایـس  ریگرد  ار  دوخ  اما  دننک  یم  تعاطا  هنالعفنم 

سیـسإت هب  تسین , راـگزاس  ناـنآ  کیژولوئدـیا  عفاـنم  هژیوب  اـهنامرآ و  اـب  هک  همکاـح  تإـیه  زا  یـشخب  يوس  زا  یناـهگان  مادـقا  کـی 
هدـش و لیدـبت  نایوج  تکراشم  تسد  رد  يرازبا  هب  زین  یهاگ  دـنهد . یم  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  هدـیزرو و  تردابم  رادـیاپان  ياهنمجنا 
, یسایس ياهماقم  ای  ذوفن و  ياراد  دارفا  یخرب  هک  دزاس  یم  نایامن  رتشیب  ار  دوخ  ینامز  عوضوم  نیا  دنریگ . یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم 

ماظن زا  تیامح  . دنیامن سیسإت  دوخ  يارب  وریپ  یماح ـ  ياه  هکبش  نادنورهـش , تیامح  ینابیتشپ و  بسک  قیرط  زا  ات  دنیآیم  رب  ددص  رد 
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تامادقا تیعورـشم  اهتیامح , هنوگ  نیا  راثآ  زا  دوش . مهارف  ماظن  راک  همادا  يارب  مزال  يژرنا  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ناکما  نیا  یـسایس 
درکراک زا  شخب  نیا  یـسایس , ماظن  تیناحور و  ناـیم  ییارگمه  ینوگمه و  ( 26 . ) تساهنآ تامیمصت  نتخانـش  ینوناق  ماظن و  ياضعا 

ماظن هب  ناشیرادافو  نازیم  دنراد , یـسایس  ناگبخن  اب  نانآ  هک  یمکحم  ياهدـنویپ  دزاس . یم  رتراکـشآ  لوا , ههد  رد  هژیوب  ار  تیناحور 
: هرود طیارش  هب  هجوت  اب  تسا . هدیدرگ  تیناحور  تخاس  رد  وریپ  یماح ـ  ياه  هکبش  ینوزف  ببس  رما , نیا  دهد . یم  شیازفا  ار  یسایس 

قیرط ود  زا  تیناحور  نیون , یـشزرا  ماظن  نتخاس  نیزگیاج  نیـشیپ و  میژر  یعامتجا  یـسایس ـ  تخاـس  زا  راذـگ  نارحب  بـالقنا و  لوا 
ياهخـساپ هیارا  قیرط  زا  تسخن  دـناشکب . یـسایس  ماظن  زا  تیاـمح  تمـس  هب  زین  ار  دوخ  ناوریپ  دوش و  یتیاـمح  راـتفر  دـجوم  تسناوت 
ياهتـساوخ لیلد  هب  بالقنا , لوا  ههد  رد  ناشنم  وریپ  دیآ . مهارف  ماظن  زا  تیامح  يارب  مزال  ياه  هزیگنا  ات  هعماج  ياهتـساوخ  هب  بسانم 

نیا دـنتفرگ . یم  هرهب  ماظن  فادـها  دربشیپ  تهج  رد  اهیرادافو , طسب  زا  نیدامن , ياهییاناوت  هب  لسوت  اـب  زیچاـن و  ياـهاضاقت  دودـحم و 
داشرا و مجح  رب  مرتحم  يابطخ  تاعامج و  همئا  مالعا و  ياملع  : )) تفرگ یم  همـشچرس  ینیمخ , ماما  ياهدومنهر  زا  الماک  نانآ  راتفر 

يروهمج زا  تسارح  نآ و  هسدـقم  ماـکحا  مالـسا و  زا  یناـبهگن  قرط  هجوتم  ار  مدرم  ینویلیم  ياهرـشق  دـنیازفیب و  دوـخ  ياـهدومنهر 
راوشد ار  شنموریپ  وج و  تکراشم  نایم  زرم  لوا , ههد  رد  یـسایس  ماظن  زا  هبئاـش  یب  ياـهتیامح  لـیلد  هب  هچ  رگ  (27 .(() دنیامن یمالسا 

هویش یخرب  ناس , نیدب  دوش . یم  رتراکشآ  يدنب  زرم  نیا  مود , ههد  رد  هزات , ياهشسرپ  حرط  هعماج و  ياهتساوخ  رییغت  اب  اما  دزاس . یم 
یم نایامن  ار  دوخ  يدمآراکان  یعامتجا , ياهتیامح  بلج  يارب  تاناجیه  داجیا  تاساسحا و  نتخیگنا  رب  دننام : ناشنموریپ  يراتفر  ياه 

یـسایس دـنیارف  زا  ناوت  یم  مود  قیرط  رد  تسین . يراوشد  راک  مود  ههد  رخآ  ياـهلاس  تـالوحت  هب  هجوت  اـب  عوضوم  نیا  تاـبثا  دزاـس .
هویش حیضوت  تهج  ینـشور  قیداصم  نتفای  دمآ . نایم  هب  نخـس  نآ  زا  تیناحور , یـسایس  يریذپ  هعماج  هژیو  راک  رد  هک  درب  مان  ندرک 

زا زین  یتکراشم  راتفر  نانآ , بلغا  اریز  تسا  يراوشد  راک  دـنک , تقباطم  نانآ  رب  الماک  هک  نویناحور  نایم  رد  هناشنموریپ  يراتفر  ياه 
تاماقم نیناوق و  زا  نانآ  هنالعفنم  شریذـپ  دزاس , یم  نیعم  ار  نایوج  تکراشم  نانآ و  نایم  زرم  هک  ییاـهریغتم  دـنهد . یم  ناـشن  دوخ 

, تسادـق هک  ارچ  تسا  هدـیدرگ  نانآ  یـسایس  كرحت  شهاک  ثعاب  یـسایس  ناگبخن  ماظن و  هب  تبـسن  يرالاس  تدارا  تسا . یتموکح 
مها هک  همه  يارب  تسا  یهلا  فیلکت  کـی  نیا  : )) هک ینیمخ  ماـما  نخـس  نیا  دـشاب . یم  ناـنآ  یـسایس  هشیدـنا  رد  رـصنع  نیرت  یناـینب 

یم ( 28 .(() تسا رتشیب  شتیمها  دـشاب , رـصع  ماما  ول  رفن و  کی  ظفح  زا  یمالـسا  يروهمج  ظفح  ینعی  دراد  ادـخ  هک  تسا  ياـهفیلکت 
ریغ فادها  هک  دنتسه  يرادیاپان  ینمجنا  ياههورگ  دنتـسه و  نامزاس  یب  بلغا  ناشنموریپ  دشاب . نانآ  تاداقتعا  يارب  یمهم  عبنم  دناوت 

(, ع  ) قداص رفعج  ماـما  پیت 83  وضع  نویناـحور  هب  ناوـتب  دـیاش  نشور , نادـنچ  هن  قیداـصم  ناـیب  يارب  بیترت , ره  هب  دـنراد . یـسایس 
یمزر یغیلبت  بالط  زا  لکـشتم  ع )  ) قداص ماـما  پیت  دومن . هراـشا  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  بـالط و  عمجم  تیریدـم و  یلاـع  ياروش 

رد روضح  يارب  نویناحور  زیهجت  بیغرت و  هژیو  راک  سدـقم , عافد  ياهلاس  لوط  رد  هدوب و  یمالـسا  ماظن  هب  ناراداـفو  زا  ناـنیا , تسا .
عنم لیلد  هب  اما  دنـشاب  یم  هنایوج  تکراشم  تالیامت  ياراد  دنچ  ره  یمـسر , داهن  نیا  نادمارـس  دنتـشاد . هدهع  رب  ار  گنج  ياه  ههبج 

ار دوخ  ياضعا  هچ  رگا  دـنیامن  تکرـش  ... یگدـنیامن و ياهدزمان  نییعت  یبزح , ياهتیلاعف  رد  وج  تکراشم  ماقم  رد  دـنناوت  یمن  ینوناق 
هزوح يالـضف  بالط و  عمجم  نینچمه  هزوح و  تیریدـم  یلاـع  ياروش  دـنیامن . یم  بیغرت  یـسایس  ماـظن  زا  تیاـمح  نداد و  يإر  رد 

رد هک  بالط  رب  يراذـگریثإت  اب  دـنناوت  یم  دـنراد , هدـهع  رب  ار  هیملع  هزوح  نالک  يراذگتـسایس  يزیر و  هماـنرب  راـک  هک  زین  مق  هیملع 
دارفا و نایمزا  بلغا  هتـسد , نیا  دـش , هراشا  هک  هنوگناـمه  دـنراذگ . یم  ریثإـت  تسایـس  دـنیارف  رب  دوب , دـنهاوخ  ماـظن  ناـکرا  زا  هدـنیآ 
, یـسایس رظن  زا  لاعف و  ریغ  دنتـسه  يدارفا  نانیا  رگندودـحم :) دارفا   ) ناشیدـنا کـچوک  ج ـ  دوش . یم  لیکـشت  هنیداـهن  ریغ  ياـههورگ 
زا يرادیاپان  ياهـشنکاو  دتفیب , رطخ  هب  ناشدودحم  عفانم  رگا  هتبلا  دـننک . یم  رایتخا  اوزنا  یعامتجا , لیاسم  رد  یثنخ و  الماک  یعامتجا 
زا دـعب  دـنرادن . یهاگآ  الـصا  ای  هتـشادن  ینادـنچ  یهاگآ  دوخ  یـسایس  ماظن  زا  هک  تسا  نیا  نانآ  رگید  یگژیو  . دـنهد یم  ناشن  دوخ 

تدش هب  یلم  تامیمصت  یسایس و  ياهفده  هب  تبسن  یتوافت  یب  تیناحور , نایم  رد  یسایس  كرحت  شیازفا  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ 
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زین تسایس  تموکح و  زا  هکلب  دنزاس  یمن  تسایس  ریگرد  ار  دوخ  طقف  هن  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  زونه  لاح  نیع  رد  تفای . شهاک 
نابآم سدقم  زا  ناوارف  دیکإت  اب  تیناحور , هب  یمایپ  رد  شیوخ , تکرب  رپ  تایح  رخآ  ياه  هام  رد  ینیمخ  ماما  دـنرادن . ینادـنچ  عالطا 

دیاب دنا , هتخیمآ  رکفت  ود  ره  هب  اه  هزوح  زونه  هتبلا  : )) دننار یم  نخـس  تسایـس  زا  نید  ییادج  رکفت  زا  هک  درب  یم  مان  نایارگرجحت  و 
دیاب هک  یلئاسم  زا  یکیو  دـنکن  تیارـس  ناوج  بالط  هب  دومج  لـها  رکفت  ياـه  هیـال  زا  تسایـس , زا  نید  ییادـج  رکفت  هک  دوب  بقارم 

يا هدع  داوس , یب  ناحول  هداسو  مهفان  نیسدقم  ذوفن  ياسفناو  نارود  رد  هنوگچ  هک  تسا  هیـضق  نیمه  دوش , میـسرت  ناوج  بالط  يارب 
هارمگ راعـش  رت , هدننکـش  همه  زا  ... دـنا هتـشاذگ  هیامرـس  وربآ  ناج و  زا  تیناحور  هزوح و  مالـسا و  تاجن  ياربو  دـنا  هتـسب  تمه  رمک 

, تازرابم هحوبحب  رد  دـندوب و  هدرک  مارح  ار  هزرابم  اهیا  هیتجح  زورید  ((... تسا لطاب  ع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  زا  لـبق  تموکح   )) هدـننک
ياه یتیالو  دنا ! هدش  نویبالقنا  زا  رت  یبالقنا  زورما  دننکشب , هاش  عفن  هب  ار  نابعش  همین  یناغارچ  باصتعا  ات  دندومن  ار  دوخ  شالت  مامت 

هب هراشا  دـناوت  یم  نویبالقنا )) زا  رت  یبـالقنا  )) ریبعت (29 ... (( ) دـنتخیر ار  نیملـسمو  مالـسا  يوربآ  دوخ  رجحتو  توکـس  رد  هک  زورید 
یب نایم  رد  هتبلا  دنهد . یم  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  دتفا , یم  رطخ  هب  ناشدودحم  عفانم  هاگره  هک  دـشاب  ناشیدـنا  کچوک  یگژیو  نامه 

ماجرف دنرب . یم  رـس  هب  اوزنا  رد  یعامتجا  ظاحل  هب  تسایـس , هب  یتبغر  یب  یـصخش و  لیالد  هب  هک  دـنوش  یم  تفای  مه  یناسک  اهتوافت ,
یمالسا و بالقنا  يزوریپ  تسا . یسایس  ماظن  لابق  رد  تیناحور  یسایس  شنک  یـسررب  رـضاح , هتـشون  زا  فده  تشذگ  هکنانچ  نخس 
, هجیتـن رد  دـیماجنا . یـسایس , ماـظن  اـب  یعاـمتجا  ياـهورین  زا  شخب  نبا  يرگن  مـه  ییوـسمه و  هـب  ناریا , یمالـسا  يروـهمج  سیـسإت 

ياه هژیو  راک  هب  یهاگن  اـهنارحب . لـح  رد  ارجارد 3 ) يزاس 2) میمصترد  ( 1 دندش : يرازگتـسایس  دنیارف  دراو  حطـس  هس  رد  نایناحور 
, یسایس ماظن  هب  تبـسن  تیناحور  يریگ  تمـس  يراتفر و  ینابم  یـسررب  يارب  لاح  دزاس . یم  رت  ناسآ  ار  اهـشنک  نیا  كرد  تیناحور ,
زا يرایـسب  دـننام  زین  نویناـحور  ناـیم  رد  هک  تسین  عقاو  زا  رود  هتکن  نیا  تساـشگ . هار  رتـهب  یـسایس , گـنهرف  يوـگلا  زا  يریگ  هرهب 

گنهرف فلتخم  ياه  هنوگ  زا  یفیلإت  لومعم , روط  هب  درادـن و  دوجو  صخـشم  یـسایس  گنهرف  کی  طلـست  گرزب , کچوک و  عماوج 
یم دودـحم )  ) شیدـنا کچوک  شنموریپ و  وج , تکراشم  یـسایس  گنهرف  نـالک  هنوگ  هس  زا  نیا , رباـنب  دروخ . یم  مشچ  هب  یـسایس 

اهدادـنورب رب  دـننک و  یم  یـسایس  متـسیس  دراو  ار  دوخ  تابلاطم  اهاضاقت و  یتیامح , راتفر  رب  ندوزفا  نایوج  تکراشمتفگ  نخـس  ناوت 
یم هضرع  متـسیس  هب  ار  دوخ  ياهاضاقت  دودحم , یحطـس  رد  هچ  رگا  ناشنموریپ , دـنراذگ . یم  ریثإت  يراذگتـسایس ) يزاس و  میمـصت  )

هب يا  هقالع  هک  ناشیدنا  کچوک  ماجنا  رـس  و  تسا . تموکح  ربارب  رد  لاعفنا  یـسایس و  ماظن  زا  تیامح  نانآ , یلـصا  تیهام  اما  دننک ,
تابلاطم رگناشن  رما , نیمه  دشاب و  یم  نایوج  تکراشم  دادعت  شیازفا  میدوب , نآ  دهاش  مود  ههد  رد  هچنآ  دنرادن . تسایس  رد  تکرش 

یـسایس ماـظن  لاـبق  رد  تیناـحور  يوس  زا  يدـیدج  راـتفر  زورب  ببـس  نینچمه  هدـش و  تساوخرد  یـسایس  ماـظن  زا  هک  تسا  يدـیدج 
تروص یلاح  رد  نویناحور  نایم  تاعزانم  تسا . هدـش  رجنم  نویناحور  نایم  يا  هزاـت  ياهیدـنب  هتـسد  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـیدرگ 

راچد ار  تیناحور  تیعقوم  يا , هزات  ياه  شـسرپ  حرط  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  يریگ  لکـش  لاح  رد  يدـیدج  ياـههورگ  هک  دریگ  یم 
يزاسون يزاسزاب و  هب  دوخ , دنبای و  تسد  دنمورین  ماجـسنا  کی  هب  دنناوتن  نویناحور  رگا  دـسر  یم  رظن  هب  دـیامن . یتخـس  ياه  شلاچ 

فک ار  دوخ  یـسایس  تردق  زا  یـشخب  دبای و  شهاک  نانآ  یعامتجا  تردـق  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  دـنرامگ , تمه  ینید  ياه  شزرا 
نیا رد  هک  دـندوب  دـقتعم  هدرک و  ینارگن  زاربا  فالتخا  عزانت و  هب  تبـسن  هراومه  ینیمخ  ماما  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  دـنهد .

هراـبرد تفر , هراـشا  نآ  هب  نخـس  يادـتبا  رد  هک  يرگید  شـسرپ  (30 . ) تسین تیناـحور  اـنیقی  دوش , [ یم زوریپ [ هک  یحاـنج  , )) عزاـنت
نانآ هک  ارچ  تشاد . ینـشور  موهفم  بالقنا  زا  شیپ  اـت  تسا  لقتـسم  تلود  زا  تیناـحور  هکنیا  دوب . تلود )) زا  تیناـحور  لالقتـسا  ))
ببس رما  نیمه  دندوب . زیتس  رد  تقو , ياهتموکح  اب  هراومه  تاشامم  نودب  هتخانشن و  تیمسر  هب  ار  نیشیپ  ياهتلود  تیعورشم  هاگچیه 

, تیناحور ندرک  یتلود  قیرط  زا  دـنیآرب و  تیناحور  هزوح و  لرتنک  ددـص  رد  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  تقو , ياـه  میژر  هک  دوب  هدـش 
تموکح لیکشت  زا  سپ  اما  . دنزاس مهارف  نانآ  یتاقییضت  ... یمالسا و مولع  تاسـسوم  اه و  هدکـشناد  سیـسإت  بالط , زا  يریگ  نومزآ 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


لالقتـسا زا  نخـس  دیآیم , رامـشب  تموکح  راتخاس  زا  یـشخب  دوخ , تیناحور  دراد و  رارق  هتـسجرب  يدـهتجم  نآ  سإر  رد  هک  یمالـسا 
یم ینیمخ , ماــما  تارظن  عیـــضوت  رد  يرهطم  داتـــسا  هــچ  رگا  تــسا . هیبــش  اــمن  ضقاــنت  کــی  هــب  رتــشیب  تــلود  زا  تیناـــحور 

رب هیرظن  نیا  تسا و  تیناحور  هب  هتـسباو  لقتـسم و  هسـسوم  کی  فورعم ] هب  رما  ترازو  هرابرد  ماـما  دوصقم  ناـشدوصقم [ :))... دـیوگ
... تسا هدوب  لقتسم  هتشذگ  رد  هکنانچمه  دنامب  لقتسم  دیاب  تیناحور  هک  دنراد  تیناحور  هرابرد  ناشیا  هک  تسا  يرگید  هیرظن  ساسا 

دیاب تیناحور  هک  دندقتعم  ینیمخ ] ماما  ] ناشیا تسا , یمالسا  تموکح  هکنیا  اب  دوش , یم  یمالـسا  تموکح  تموکح , زاب  هک  مه  الاح 
هعومجم و روط  هب  هن  تیناحور  لاح  ره  هب  دوشن ... تلود  اب  هتخیمآ  تیناحور  دـنامب و  یقاـب  هشیمه  دـننام  یمدرم  تروص  هب  لقتـسم و 

هکلب دـننک  لاغـشا  نارگید  ياج  هب  ار  یتلود  ياهتـسپ  دـنیایب  نییناـحور  زا  يدارفا  هن  دوشب و  تلود  هب  هتـسباو  دـیاب  تیناـحور  هاگتـسد 
ظفح تساـه , تـلود  اـهتموکح و  فارحنا  اـب  هزراـبم  تراــظن و  تیادــه و  داــشرا و  هـک  ار  شدوـخ  تـسپ  ناــمه  دــیاب  تیناــحور 

زا ار  ییارجا  ياه  تسپ  رد  نییناحور  رارقتسا  هر ) ) ماما نخس  زا  دوخ  ریسفت  نیمه  زا  یشخب  رد  يرهطم  داتسا  لاح  نیع  رد  (31 .(() دنکب
نامزاس نورد  رد  نویناـحور  روضح  زین  ینیمخ  ماـما  هک  هنوگناـمه  دـنوش . یم  اریذـپ  یناـمز  طیارـش  زا  لـصاح  راـبجاو  رارطـضا  باـب 

ار ام  ینیمخ , ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  لوحت  روطت و  نیمه  دنریذپ . یم  یمالـسا  تموکح  رد  تعیرـش  ماکحا  يارجا  تهج  ار  تموکح 
هب دـناوت  یم  هک  تسا  ناشیا  یـسایس  هشیدـنا  رد  ناکم ))  )) و نامز )) )) نیداینب رـصنع  ود  دوجو  نآ  دزاـس و  یم  نومنهر  يرگید  رما  هب 

ياه تئارق  هب  رصنع , ود  نیا  نتفرگ  هدیدان  ناشیا و  تارظن  هب  یمزج  هدافتـسا  نیا  ربانب  دناسر . يرای  یـسایس  ماکحا  زا  يرایـسب  فشک 
, یتارف باهولادـبع  شـشوک  هب  تالاقم ,) هعومجم   ) یمالـسا بـالقنا  رب  يرظن  ياـهتفایهر  1 ,ــ . اهتـشون : یپ  . دوش یم  رجنم  دـمآراکان 

تکراشم موهفم  یحریف , دواد  ص 240.3 . ج 20 , رون , هفیحص  . 2 ص 361 . مق 1377 , یمالسا , فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم 
, نامه . 6 ص 34 . نامه , . 5 ص 98 . ج 21 , رون , هفیحص  . 4 ص 43 . ناتسبات 1377 , لوا , ش  لوا , لاس  یسایس , مولع  همانلصف  یسایس ,
, نارهت ین , رشن  یسایس , یسانش  هعماج  هیریشب , نیـسح  هب : ك  ر . تسایـس , بهذم و  نویناحور , هطبار  زا  رتشیب  عالطا  يارب  . 7 ص 90 .
هک ییاهداهن  اهـشزرا و  اهراجنه و  اههورگ , اهـشقن , زا  يا  هتـسبمه  هعومجم  : )) دـیوگ یم  راتخاس  لیلحت  رد  زنوسراـپ )) . )) ص 222.8

یگرزب دیحو  همجرت  يا , هسیاقم  تسایس  ياه  هیرظن  توکلیچ , دلانور  دننک )). یم  حیبقت  قیوشت و  میرحت , زیوجت , ار  یصاخ  ياهشنک 
عاجش ص 130.11 . ج 11 , رون , هفیحـص  . 89.10 صص 88 ـ  ج 21 , رون , هفیحـص  ص 277.9 . , 1377 نارهت , اـسر , بیط , اـضریلع  و 
روما تنواعم  نآ , ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  رانیمـس  تالاقم  هعومجم  ناریا , یمالـسا  بالقنا  رد  یـسایس  جیـسب  دـنیارف  دـنودمحا ,

دنوملآ و هب : ك  ر . یسایس , يریذپ  هعماج  ثحب  زا  رتشیب  عالطا  يارب  . 12 ص 61 . ج 2 , , 1374 مق , یمالسا , فراعم  سورد  دیتاسا و 
دیهـش هاگـشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  یـسایس , هعـسوت  يزاـس و  ون  ياـه  هیرظن  دـقن  ماوق , یلعلا  دـبع  موس و  لـصف  نیـشیپ , نارگید ,

(, یعوضوم راثآ  نایبت ,  ) ینیمخ ماما  هاگدـید  زا  هیملع  ياـه  هزوح  تیناـحور و  , ـــــــــــــ . 85.13 صص 77 ـ  , 1374 نارهت , یتشهب ,
ص ج 4 , رون , هفیحـص  و 218.14 . ص 162  و   140 139 ـ  صص  1374 نارهت , ینیمخ , ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  مهد , رتـفد 
, نارهت ینیمخ , ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  ینیمخ ,) ماما  ياهینارنخـس  هعومجم   ) رثوک . 16 ص 134 . ج 11 , رون , هفیحص  . 180.15

لمإت هنالاعف  تکراشم  هب  هنالعفنم  تکراشم  زا  لوحت  هداز , فیس  نیسح  ص 211.18 . ج 16 , رون , هفیحص  ص 150.17 . ج 3 , , 1374
رد دنوملآ  تارظن  اب  ییانـشآ  يارب  . 193.19 صص 165 ـ  هرامش 32 , هام 1373 , ریت  یسایس , مولع  قوقح و  هدکشناد  همانلـصف  يرظن ,

شزومآ زکرم  بیط , اضریلع  همجرت  یقیبطت , تسایـس  یـسررب  يارب  يرظن  یبوچراـچ  نارگید , دـنوملآ و  لـیرباگ  هب : ر.ك  هراـب , نیا 
ملع ياهداینب  ملاع , نمحرلادـبع  دـعب و  هب  ص 345  نیـشیپ , توکلیچ , دـلانور  مراهچ و  موس و  لـصف  , 1377 نارهت , یتلود , تیریدـم 

هفیحص ص 48.22 . ج 21 , رون , هفیحـص  . 21 ص 230 . ج 12 , رون , هفیحـص  . 20 . 115 صص 114 ـ   1375 نارهت , ین , رـشن  تسایس ,
یمالـسا يروهمج  ماظن  یـسایس  راتخاس  روفغ , لآ  یقت  دمحم  . 24 . 98 صص 97 ـ  نیشیپ , هیریشب , نیـسح  . 23 ص 96 . ج 17 , رون ,

نارود رد  ناریا  یجراخ  تسایس  یماشتحا , ناوریشونا  . 25 . 19 صص 18 ـ  راهب 73 , ش 8 , نیشیپ ,) هرود   ) یسایس مولع  همانلصف  ناریا ,
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, ماوق یلعلا  دـبع  . 26 ص 23 . , 1378 نارهت , یمالـسا , بـالقنا  دانـسا  زکرم  یچ , نیتـسوپ  هرهز  یقتم و  مـیهاربا  هـمجرت  یگدـنزاس ,
هفیحص ص 221.29 . نامه , . 28 ص 232 . ج 15 , رون , هفیحـص  . 35.27 صص 34 ـ  , 1373 نارهت , تمـس , يا , هسیاقم  ياه  تسایس 

.26 ص 25 ـ  , 1375 نارهت , اردص , یمالسا , يروهمج  نوماریپ  يرهطم , یضترم  ص 97.31 . نامه , . 30 . 93 صص 92 ـ  ج 21 , رون ,
 

http://www.psas.ir/fa2/index.php?option=com_content&view=article&id=239:1387-12-10-06-*
36-35&catid=100:1387-10-10-05-32-10&Itemid=88

یسارکومد مالسا و 

دوبن لاؤس  دروم  نادنچ  یسارکومد  نید و  نایم  دنویپ  هتشذگ  رد  islam&democracy ... 
شنميدیحو یلع  هزمح 

 
   

یمدرم يدادبتسا و  دض  تلصخ  یسارکومد  یلـصا  رـصنع  هک  ارچ  دوبن ؛ لاؤس  دروم  نادنچ  یـسارکومد  نید و  نایم  دنویپ  هتـشذگ  رد 
رد دراذگب و  مارتحا  اهنآ  ياهرواب  ننـس و  بادآ ، هب  هکنآ  رگم  دنک  بلج  ار  مدرم  تیاضر  تسناوتیمن  یتموکح  چـیه  دوب . نآ  ندوب 

، قوف رـصنع  نداد  هولج  گنرمک  اب  یخرب  هزورما  اما  دـیامن . شالت  اهتساوخ  ریاس  رانک  رد  مدرم  ینید  ياـهتساوخ  ندروآ  رب  تهج 
هب تیاهن  رد  دنوشیم و  هجاوم  یسارکومد  نید و  يراگزاسان  لکشم  اب  هاگنآ  دننکیم ، دادملق  یسارکومد  نیکر  نکر  ار  مسیرالوکس 

لکشم نیا  دهد  ناشن  ات  تسا  هدرک  شالت  هلاقم  نیا  رد  هدنراگن  . دشاب کیتارکومد  دناوتیمن  ینید  تموکح  هک  دنسریم  تواضق  نیا 
يدیلک : ياههژاو  . تسا راگزاسان  یسارکومد  اب  نید  هن  تسا و  یسارکومد  لوصا  زا  مسیرالوکس  هن  تسا ؛ یملع  ریغ  یعّنصت و  ًالماک 

اب حالطصا ، رد  و  تسا . مدرم  تموکح  يانعم  هب  تغل  رد  ینانوی و  هژاو  یسارکومدیسارکومد  . يرالاس مدرم  یسارکومد ، مالسا ، نید ،
تموکح ( ) Aristocracy «) تارکوتسیرا ( » Monocracy «،) رـالاس درف   » ياـهتموکح اـب  نآ  تیدـض  یناـعم ، زا  یهوبنا  نتـشاد 

مدرم مومع  تمدخ  رد  ینعی  یمدرم  تسا  یماظن  یـسارکومد  نیاربانب  تسا . نآ  فرعم  نیرتمهم  ( Oligarchy) یشراگیلا و  فارشا )
نانوی هک  میقتـسم  لدم  تسا : هدوب  تموکح  عون  نیا  زا  لدم  ود  لامعا  هدنهد  ناشن  یـسارکومد  خـیرات  صاخ . هقبط  ای  درف  فنـص ، هن 

یـسارکومد هب  رابدا  لابقا و  دوشیم : هتفگ  یـسارکومد  ههجو  دروم  رد  . ددرگیم لاـمعا  هزورما  هک  میقتـسم  ریغ  دـشیم و  ارجا  ناتـساب 
لاهج تموکح  ار  نآ  یـسارکومد  دقن  ناماگـشیپ  زا  نوطالفا  دوب . یفنم  نآ  هب  اههاگن  ًابلاغ  مهدزون  نرق  رخاوا  ات  هدوبن  ناسکی  هشیمه 

رد ارنآ  اهتموکح  يدنبمیـسقت  رد  تسیرگنیم و  نآ  هب  ینیبدـب  هکلب  دـیدرت  هدـید  اب  وطـسرا  دومن . تفلاخم  نآ  اب  تدـش  هب  دـیمان و 
نیمأـت رد  دراد . رظن  ناتـسدیهت  حالـص  هب  طـقف  هک  تسنادیم  یتـموکح  ار  یـسارکومد   » وا داد . ياـج  بولطماـن  ياـهتموکح  فیدر 

ینامز ًابیرقت  یـسارکومد  هب  ددـجم  شیارگ  تشگزاـب . یبرغ  یـسایس  تاـیبدا  هب  مهدزون  نرق  زا  موهفم  نیا  دـشوکیمن » مومع  حـالص 
در تدـش  هب  تفرگ و  هرخـس  هب  ار  هیرظن  نیا  ناتایول  باـتک  رد  زباـه  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  تموکح  یهلا  قح  هیرظن  هک  دـش  زاـغآ 

نیا دنناوتیم  مدرم  ادخ ؛ قح  هن  تسا  مدرم  قح  تموکح  هک  درک  حرطم  نآ  لیدب  هیرظن  ناونع  هب  ار  یعامتجا  دادرارق  هیرظن  وا   2. درک
وسور كال و  تخاس . يرـشب  ینیمز و  ار  نآ  دروآ و  رد  تموکح  نت  زا  ار  سدقت  سابل  زباه   3. دنراپسب دنهاوخب  هک  سکره  هب  ار  قح 

لاـح نیا  اـب  دـندرک . اـفیا  یـسارکومد  هشیدـنا  دربشیپ  رد  ییازـسب  ریثأـت  زین  دـنیآیم -  باـسح  هب  یعاـمتجا  دادرارق  باحـصا  زا  هک  - 
رـصانع زا  ار  یگدـنیامن  داهن  وا  تسوا . ناوریپ  لـیم و  تراوتـسا  ناـج  نویدـم  رتشیب  يزادرپهیرظن  هصرع  رد  لاربیل  نردـم  یـسارکومد 

افیا شقن  اهنآ  ياج  هب  نادنورهـش  بختنم  ناگدنیامن  متـسیس  نیا  رد  درک . هزیروئت  ار  میقتـسم  ریغ  یـسارکومد  درمـشرب و  یـسارکومد 
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، هدرک ادـیپ  متـسیب  نرق  رد  هژیو  هب  ریخا  نورق  یط  یـسارکومد  هک  یتـیبوبحم  . دـنریگیم تـسد  هـب  ار  تموـکح  روـما  ماـمز  دـننکیم و 
ياهماظن نیرتدبتـسم  یتح  دـنک . در  یلک  هب  ار  نآ  دوشیم  رـضاح  يدنمـشیدنا  یتح  رادمتـسایس و  رتمک  هک  ییاج  اـت  تسا . هقباـسیب 

کیتارکومد ار  دوخ  تموکح  يروص ، تاباختنا  ماجنا  ناملراپ و  لیکـشت  هلمج  زا  نآ ، ياهدامن  زا  یخرب  ذاختا  اب  دنـشالت  رد  یـسایس 
یسارکومد هشیدنا  خیرات   » دله دیوید  لوق  هب  تسا . هدوب  عونتم  رایسب  نونکات  ناتساب  نانوی  زا  یسارکومد  ياهریـسفت  هتبلا  دننک . یفرعم 

الاـح نـیمه  . » دــنکیم هدارا  نآ  زا  ار  یــصاخ  ياـنعم  ياهعماـج ، گـنهرف و  ره   4 «. تسا هدننک  جـیگ  اهیـسارکومد  خـیرات  جـنزغب و 
ار یسارکومد  تایرظن  هیریشب  نیسح  5 «. دراد قرف  يدنلریا  یتح  ییایلاتیا و  ای  يوسنارف  یسارکومد  اب  ییاکیرمآ  یسیلگنا و  یـسارکومد 
نوناق و تموکح  يانعم  هب  یسارکومد  . 2 مدرم ، تیرثکا  تموکح  يانعم  هب  یـسارکومد  . 1: تسا هدرک  يدنبهتـسد  هدمع  هورگ  هس  رد 
هب هک  تسا  یسارکومد  هرابرد  کیـسالک  هاگدید  نامه  یتیرثکا  یـسارکومد  هورگ . نیدنچ  بوانتم  تموکح  يانعم  هب  یـسارکومد  . 3

تیرثکا هدارا  رهظم  انعم  نیا  هب  یسارکومد  دنکیمن . هابتـشا  هاگ  چیه  تیرثکا  هاگدید  نیا  ساسارب  ددرگیم . رب  وسور  كاژ  ناژ  يارآ 
نوناق هب  دیاب  تسا و  كانرطخ  ًاساسا  تردـق  هاگن  نیا  زا  دـننادیم . نوناق  تموکح  رد  ار  یـسارکومد  رهوج  رگید  یخرب  تسا ... مدرم 
تـسا نکمم  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  تردـق  رب  یتیدودـحم  تیرثکا  هدارا  اما  تسا ، دودـحم  تموکح  بوخ  تموکح  دوش . دودـحم 
اههدوت میقتسم  تموکح  هن  یسارکومد  دوش ... لرتنک  ینوناق  ياهداهن  هلیـسو  هب  دیاب  تیرثکا  دناشکب ... تیرثکا  یگماکدوخ  هب  ار  راک 
نازادرپ هیرظن  زا  رگید  یخرب  تساـهتیلقا . دارفا و  عفاـنم  ظـفح  تهج  رد  تیرثکا  اـب  تروشم  يارب  ياهلیـسو  هکلب  مدرم ، تیرثـکا  اـی 

زا عماـج  یلک و  تـشادرب  کـی  رد  دــله  دــیوید  6. دـننادیم تردـق  هورگ  نیدـنچ  ناـیم  تباـقر  ار  نردـم  یـسارکومد  رهوـج  رـصاعم 
دنراد رگیدـکی  اب  هک  ییاـهرظن  فـالتخا  مغر  هب  یبرجت ، نازادرپ  هیرظن  هیلک  ًاـبیرقت  : دـسیونیم یـسارکومد  زا  هدـش  هئارا  ياـهفیرعت 
ناکما دروآیم و  دیدپ  دوسمه  ياههورگ  زا  ینغ  یـسایس  تفاب  کی  هک  دننکیم  فیرعت  يداهن  تابیترت  زا  ياهعومجم  ار  یـسارکومد 

هلمج زا  يددـعتم  یناـعم  رد  تغل  رد  نید » »8 نید 7 .« دزاسیم نکمم  ار  ددـعتم  ياـهتیلقا  تموکح  یـسایس و  ناربهر  باـختنا  ذوفن و 
يارب هک  یمیهافم   9. تسا هدـش  لامعتـسا  تعیرـش  زا  تعاطا  يانعم  هب  زین  يراعتـسا  يانعم  رد  تسا . هتفر  راک  هب  ضرق  ازج و  تعاـط ،
موهفم هدرک و  يدنبهتـسد  هورگ  هس  رد  ار  نآ  زا  هدـش  هئارا  ياهفیرعت  اج  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسین ؛ اـصحا  لـباق  هدـش  هدرمـش  رب  نید 

نآ رد  زین  ادخ  هب  داقتعا  ولو  ار  ینییآ  ره  هک  دـناهدرک  انعم  هدرتسگ  نانچ  ار  نید  ياهدـع  . 1: مینکیم نشور  نآ  زا  ار  دوخ  لوبق  دروـم 
ار توبن  داعم و  دـیحوت ، هب  داـقتعا  یهورگ  ؛113 . دـناهداد لزنت  ساسحا  دـح  ات  ار  نید  رگید  یخرب  ؛102 . دریگیم رب  رد  دـشابن  حرطم 

نید تقیقح  رد  ؛13  ُمَالـسِالا ِهَّللاَدنِع  َنیَّدلا  َّنا  : دـیامرفیم مالـسا  صاخ  روط  هب  نید و  هرابرد  میرک  نآرق  12. دننادیم يرادنید  طرش 
[ رگید ینید  مالسا  زج  هک  ره  ؛14 و  َنیرِساَخلا َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُه  َو  ُهنَم  َلَبُقی  نَلَف  ًانیِد  ِمالـسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَمَو  . تسا مالـسا  نامه  ادخ  دزن 
هچ نید  ُنِسُحم ؛ َوُه  َو  هَِّلل  ُهَهجَو  َمَلـسأ  نَّمَّم  ًاـنیِد  ُنَسحأ  نَم  َو  . تسا ناراـکنایز  زا  ترخآ  رد  يو  دوشن و  هتفریذـپ  يو  زا  زگره  دـیوج 

ِنیُّدلا ُلوأ  : دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤم  ریما  15. تسا راـکوکین  هدرک و  ادـخ  میلـست  ار  دوـخ  هـک  سک  نآ  زا  تـسا  رتـهب  یـسک 
تسا دنوادخ  تخانش  نید ، ساسا  ؛16  ََهل ُصالخالا  ِهِدیحَُوت  ُلامَک  و  هدیحَُوت ، ِِهب  ِقیدصَّتلا  ُلامَک  و  ِِهب ، قیدصَّتلا  ِِهتَفِرُعم  ُلامَک  و  َُهتَفِرُعَم ،

ییاتکی و هب  داقتعا  لاـمک  تسوا و  نتـسناد  هناـگی  اـتکی و  وا  دوجو  هب  قیدـصت  لاـمک  تسوا و  دوجو  هب  قیدـصت  وا  تخانـش  لاـمک  و 
میلـست نآ ، مود  نکر  تسا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  شریذـپ  نید  یلـصا  نکر  تایاور  تایآ و  ساسارب  . تسوا شتـسرپ  وا ، یگناگی 

، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  مرکم  لوسر  تثعب  زا  لبق  دنکیم ؛ ادیپ  لوحت  نامز  لوط  رد  مود  نکر  قادصم  تسوا . ربارب  رد  ضحم 
تعاطا رد  دنوادخ  میلست  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  تثعب  رد  دوب و  ادخ  ربارب  رد  میلست  قادصم  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  تعاطا 

هدش و هضرع  رشب  رب  مالـسا  مرکم  لوسر  هطـساو  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ینییآ  نید »  » زا ام  روظنم  نیاربانب  . تسا هدش  رـصحنم  وا 
نیا تسا . هدش  نییبت  ریسفت و  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  طسوت  هداد و  هئارا  ار  تعیبط  اب  عامتجا و  اب  ادخ ، اب  نتشیوخ ، اب  رشب  طابترا  هوحن 

، عرـش لوبق  دروم  شور  اب  هک  دـشابیم  رـشب  رایتخا  رد  لقع  تنـس و  نآرق و  قیرط  زا  هدـشن ، فیرحت  قح و  رب  نید »  » اـهنت هزورما  نید 
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و نـید »  » میهاـفم هـب  هجوـت  ابیـسارکومد  نـید و  عاـمتجا  . دوـشیم جارختـسا  اـهقف  تـسد  هـب  ناـمز  ره  رد  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهزاین 
رد تیدودـحم  هنوـگره  یـسارکومد » . » دوـشیم ساـسحا  ضقاـنت  دـح  رد  يراـگزاسان  ود  نآ  ناـیم  تـسخن ، هاـگن  رد  یـسارکومد ،» »

. دنکیم یلاخ  هناش  دوخ  تشونرـس  رد  ناسنا  ریغ  تلاخد  شریذپ  زا  دنکیم و  رـصحنم  ناسنا  تساوخ  هب  ار  نآ  رد  تلاخد  تموکح و 

. دنراد ياج  تموکح  سأر  رد  هدوب و  رورس  رالاس و  ْمدرم »  » یسایس ماظن  نیا  رد  هک  دشابیم  هتکن  نیا  يایوگ  دوخ  يرالاس  مدرم  هژاو 
فیرعت تیناقح  هب  تیعورشم  هک  ضرف  رب  تسا . مدرم  تیاضر  نویدم  نیناوق  تیعورشم  تسا و  ماظن  تیعورـشم  كالم  اهنآ  تساوخ 

نآ زآ  هک  ار  یماظن  ره  تسا و  قح  دـنروآ  يور  نآ  هب  مدرم  هک  یماظن  ره  دـننکیم . نییعت  ار  لـطاب  قح و  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  دوش ،
دنوشیم و باختنا  تموکح  نالوئسم  هیلک  ماظن و  نارس  اهنآ  هطـساویب  هطـساو و  اب  يأر  اب  دوشیم . طقاس  تیناقح  زا  دننادرگرب  يور 

هیلک نایرجم و  تیعورـشم  مه  یـسایس و  ماظن  لصا  تیعورـشم  مه  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنوش . علخ  تردق  زا  دیاب  اهنآ  ینادرگيور  اب 
قالطالا یلع  مکاح  وا  درادن . دوجو  دنوادخ  زا  ریغ  هب  یتیعورشم  عبنم  چیه  مالسا  رظن  زا  ًاساسا  دنادیم . یهلا  ار ، ماظن  ناراکردناتسد 

قح یناسک  دـنوشیمن . لوحتم  اـهتساوخ  اـب  قیاـقح  تسا و  یناـقح  یعقاو و  رما  مالـسا ، رد  تیعورـشم   17 «. ِهِّلل اَّلا  ُمـکُحلا  ِنا   » تـسا
اب هتفرگ ، رارق  هیقف  یلو  نآ  سأر  رد  هک  یتموکح  دنشاب . دنوادخ  فرط  زا  نوذأم  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  تروص  هب  هک  دنراد  تموکح 

ماظن ار  ینید  تموکح  ناوتیم  هنوگچ  فیصوت  نیا  اب  دسریم  دنوادخ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالـسلا و  مهیلعهمئا  هطـساو 
مسیرالوکس و نآ  رد  دیآیم  رب  ینـشور  هب  لاؤس  زا  هک  نانچمه  لوا : خساپ  . مینکیم هئارا  ار  خساپ  ود  اج  نیا  رد  ؟ دناوخ رالاس » مدرم  »

حرطم هک  یلاؤس  یلو  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یسارکومد  لباقم  رد  نید  هاگنآ  هدش و  هتفرگ  ضرف  شیپ  یسارکومد  رصانع  ناونع  هب  مسیناما 
موهفم نیا  ایآ  تسا ؟ هتفهن  مسیرالوکس  مسیناما و  ًاعقاو  یـسارکومد  موهفم  رد  ایآ  تسین ؟ یعنـصت  لباقت  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دوشیم 

لیلد دـنمزاین  تسا و  تاملـسم  زا  ییاعدا  نینچ  اـیآ  تسین ؟ ناـیدا  نادـقتعم  هب  یـسارکومد  ماـن  تحت  يروتاـتکید  یعون  لـیمحت  دوخ 
هک دـشاب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یلقع ، یعطق  هلدا  اـب  ًاـعقاو  ياهعماـج  رگا  دـیچیپ ؟ يدـحاو  هخـسن  ناـیدا  همه  يارب  ناوتیم  اـیآ  تسین ؟

ار همه  هکلب  یعامتجا ، فلتخم  ياههصرع  رد  مدرم  روضح  قوشم  اهنت  هن  نید  نآ  تسا و  یـصاخ  نید  زا  يوریپ  ورگ  رد  اهنآ  تداعس 
اب نید ، نآ  هب  نانیدـتم  ياهرواب  مامت  هب  هک  تسا  هیجوت  لباق  صاوخ  راکفا  یمومع و  راـکفا  يارب  هنوگچ  دـشاب ، هتخاـس  فلکم  نآ  هب 

ماظن دوخ  گنهرف  اب  بسانتم  دنـشاب و  هتـشاد  یـسارکومد  هب  ینید  هاگن  دـنهدن  قح  اهنآ  هب  یلو  دـنراذگب  مارتحا  نایدا ،» يدازآ   » راعش
لـهاست و لـبط  رب  نآ  عبت  هب  هدوب و  یقـالخا  یتـفرعم و  مزیلارولپ  جورم  هک  یناـسک  ربارب  رد  لاؤس  نیا  دـنهد ؟ لکـش  ار  دوـخ  یـسایس 
رب رد  ار  هصرع  نیا  حـماست ، لهاست و  مزیلارولپ ، نوناق  ارچ  هک  دـنهد  حیـضوت  دـیاب  اهنآ  دـنکیم . ییامندوخ  رتشیب  دـنبوکیم ، حـماست 

موـمع یقلت  اـب  مـه  تـسا و  راـگزاسان  مدرم ، رب  مدرم  تموـکح  ياـنعم  هـب  یــسارکومد  يوـغل  ياـنعم  اــب  مـه  هـیرظن  نـیا  دریگیمن ؟
يارو رد  دسریم  رظن  هب  . تسین ناوخمه  برع  ناهج  رد  ینونک  نازادرپهیرظن  زا  يرایـسب  هاگدید  اب  یتح  لبق و  ههد  دنچ  نازادرپهیرظن 

یسارکومد داهن  رد  ار  نید  اب  تیدض  مینکفیب  يرظن  یسارکومد  هچخیرات  هب  رگا  تسا . هتفهن  یسایس  ياههزیگنا  اهیـشارت  لاکـشا  نیا 
هب هدـش و  یـسارکومد  زا  هک  ییاهفیرعت  هظحالم  اب  دـنکیم . یفن  ار  یـسارکومد  سکوداراپ ، داجیا  اـب  دوخ  یگژیو  نینچ  میباـییمن .

ياهفالتخا مغریلع  اهفیرعت  نیا   18. تسا هتفرگن  رارق  نید  لباقم  رد  ًامیقتـسم  یـسارکومد  هک  دوشیم  نشور  میدرک  هراشا  یخرب 
رب اهفیرعت  بلغا  زا  تسا . تموکح  رد  مدرم  قح  هلمجلایف  شریذـپ  يدادبتـسا و  دـض  تلـصخ  نآ  ناشكرتشم  هجو  یلک ، یئزج و 

ياهروشک هگرج  زا  ناریا  درط  روظنم  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  . دشابیم یـسارکومد  یلـصا  رـصنع  تموکح  زا  مدرم  تیاضر  دیآیم 
نازادرپهیرظن دوب ، ناناملسم  هژیو  هب  نایناهج  يارب  یـسارکومد  نید و  قیفلت  يارب  بسانم  ییوگلا  هب  ندش  لدب  لاح  رد  هک  کیتارکمد 

یمزالت هک  دـننک  دومناو  نینچ  نایناهج  ناهذا  رد  یـسارکومد ، لدـم  اهنت  ناونع  هب  یـسارکومد  لاربیل  یفرعم  اب  ات  دـندرک  شالت  یبرغ 
رد نایارگ  مالـسا  يزوریپ  زا  دعب  . تسا عنتمم  لاحم و  يرما  اهنآ  کیکفت  دراد و  دوجو  یـسارکومد  مسیلاربیل و  نایم  رادیاپ  يرورض و 
اب دوخ  يراکمه  تلع  رد  اهنآ  دریگیم . جوا  هرابود  تاغیلبت  نیا  برغ ، ياهتلود  تیامح  اب  اتدوک  تلود  ندـمآ  راـک  يور  ریازجلا و 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


ریغ هشیدنا  ندـمآ  راک  يور  هب  ام  تسین و  راگزاس  یـسارکومد  اب  تلود  نید و  قیفلت  دـنتفگ  نایارگ  مالـسا  ینوگنرـس  اتدوک و  تلود 
هب ار  ناناملسم  زا  يرایسب  ناهذا  تسا  هتسناوت  يروتاتکید  هکلب  یـسایس  یملع ، ریغ  زت  نیا  میهدیمن . تیاضر  يدادبتـسا  کیتارکمد و 

عفن هـب  نـید  نتـشاذگ  راـنک  یتـح  اـی  لـیوحت  هـب  ار  رگید  ياهدـع  یـسارکومد و  لـماک  درط  يوـس  هـب  ار  یخرب  دراد و  لوغـشم  دوـخ 
مالـسا يروحم  ادـخ  حور  اب  هتـشگ ، اـنب  مسیرالوکـس  يروحم و  ناـسنا  رب  هک  لـیلد  نیا  هب  ار  یـسارکومد  یخرب  . دـناشکب یـسارکومد 

هک یناسک  لباقم  رد  دـننکیم . یبایزرا  مالـسا  ریـسم  فـالخ  رد  ار  یهاوخ  یـسارکومد  هنوگره  اـهنیا  دـناهدرک . در  هتفاـی و  راـگزاسان 
اب مالسا  لماک  تیدض  مسیناما و  مسیرالوکـس و  در  رد  مالـسا  ياههزومآ  هب  هک  نیا  نودب  تسا  برغ  يوس  هب  ناشيرکف  يریگتهج 

یهاوخ یـسارکومد  رد  ناشیور  شیپ  یعنام  اـت  هتـسناد  ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  یلک  هب  دـننک ، هجوت  هماـکدوخ  يدادبتـسا و  تموکح 
دندید نآ  رد  ار  هراچ  دنریذپب ، تیحیسم  دننامه  ار  مالسا  هب  مسیرالوکس  باستنا  دناهتـسناوتن  هک  ياهدع  رگید  يوس  زا  دنـشاب . هتـشادن 

هب ار ، مالـسا  نید ، زا  فلتخم  ياهتئارق  ياـعدا  کـیتونمره و  ملع  هب  لـسوت  اـب  رالوکـس و  یـسارکومد  تیناـقح  نتفرگ  لـصا  اـب  هک 
هک دنوادخ  عابتالا  مزال  یعطق  نوناق  شزرا  : دـسیونیم يرتسبـش  دـهتجم  ياقآ  . دـیآ رد  تسار  یـسارکومد  اب  هک  دـننک  ریـسفت  ياهنوگ 

یفـسلف ثحابم  هب  هجوت  اب  ایآ  دوشیم ؛ مولعم  هنوگچ  دـیآیم و  تسد  هب  هنوگچ  دـنکانمیب  نآ  ندـش  كورتم  زا  یـسارکومد  ناـفلاخم 
نکمم ریسفت  اهنت  ار  نتم  کی  زا  ینیعم  ریسفت  ناوتیم  تسا  هدرتسگ  نماد  متسیب  نرق  رد  ًاصوصخ  هک  یفسلف ) کیتونمره   ) نوتم ریسفت 
روصت ناگتـشذگ  هک  روط  نآ  رهاظ - »  » لباقم رد  صن »  » يارب ییانعم  رگید  ثحابم ، نیا  هب  هجوت  اب  اـیآ  درک ؟ مـالعا  ربتعم  تسرد و  و 

چیه داد و  ناوتیم  توافتم  ياهتئارق  اهریسفت و  نوتم  همه  زا  درادن و  درف  هب  رصحنم  ریـسفت  ینتم  چیه  تسا ؟ هدنام  یقاب  دندرکیم - 
يریسفت مهف و  چیه  تسا و  تنس  باتک و  زا  ریسفت  مهف و  ياهنوگ  دوش  روصت  هک  تروص  ره  هب  مالسا  تسین ... صن »  » انعم نیا  هب  ینتم 

مهف و همه  دیآیمن . رامـش  هب  مالـسا  زا  جورخ  دـسرن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توبن  راکنا  هب  هک  ییاج  نآ  ات  تنـس  باتک و  زا 
یهقف ماکحا  زا  ياهراپ  19. تسا هدـش  ماجنا  ینیعم  یخیراـت  یگنهرف -  قفا  رد  سک  همه  يوس  زا  هشیمه و  تنـس  باـتک و  ياهریـسفت 

، دـشاب نادنورهـش  همه  عفانم  نیمأت  دـیاب  نوناق  فدـه  لصا  نادنورهـش و  همه  یقوقح  تاواـسم  یـسارکومد ، مهم  لـصا  ود  اـب  دوجوم 
یهقف ماکحا  زا  ياهراپ  دـیوگیم ، نخـس  نانز  رب  نادرم  ای  ناناملـسم  یقوقح  ياهيرترب  زا  یهقف  ماکحا  زا  ياهراپ  ًالثم  دراد ؛ هضراـعم 
طیارـش رد  هک  ار  یهقف  ماکحا  نیا  دیاب  ایآ  دـننکیم . نیمأت  ار  یـصاخ  هدـع  عفانم  هک  نادنورهـش  همه  عفانم  هن  دـنوش ، یقلت  نوناق  رگا 

؟... میورب یسارکومد  گنج  هب  اهنآ  اب  مینک و  مالعا  دنوادخ  يرصع  همه  يدبا و  یعطق و  نیناوق  دناهتشاد ، صاخ  شقن  ینیعم  یخیرات 
هعماج لماک  هرادا  ییاناوت  هب  رواب  مالـسا و  تیناقح  هب  نامیا  اب  هتفرگن و  رارق  دنفرت  نیا  ریثأت  تحت  يریثک  عمج  هدـع ، نیا  لباقم  رد  20

رب ار  مسیرالوکـس  مالـسا  هن  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  جورم  اهنآ  دنتـسه . مالـسا  رظن  دروم  یـسایس  ماظن  یفرعم  لابند  هب  مالـسا ، يوس  زا 
هرادا زا  يرگید  لکـش  هویـش و  يروتاتکید ، ماظن  لباقم  رد  یـسارکومد  هکلب  تسا ، یـسارکومد  تاـیتاذ  زا  مسیرالوکـس  هن  دـباتیم و 

يزیرهیاپ نآ  ساسا  رب  ار  یمالـسا  تموکح  راتخاس  یمالـسا ، ياههزومآ  اب  نآ  نتخاس  بسانتم  حالـصا و  اب  ناوتیم  هک  تسا ، هعماـج 
تسا نکمم  : تسا نآ  یماح  ًایوق  هکلب  درادن  یسارکومد  اب  یتیدض  اهنت  هن  مالسا  هک  دناهدرک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  اهراب  ینیمخ  ماما  . درک
برغ رد  میروآ  دوجو  هب  میهاوخیم  ام  هک  يایسارکومد  نآ  اما  دشاب ، هباشم  تسه  برغ  رد  هک  یسارکومد  اب  ام  بولطم  یـسارکومد 

تموکح »22. تسا یعقاو  یـسارکومد  یمالـسا ... يروهمج  21. تسا برغ  یـسارکومد  زا  رتلـماک  مالـسا  یـسارکومد  درادـن و  دوجو 
مالسا 23 «. قفاوم ندمت  رهاظم  همه  اب  هتفرشیپ و  یـسارکومد  یقرتم و  ماکحا  مه  مالـسا  ماکحا  و  اهيروهمج ، ریاس  لثم  تسا  يروهمج 

زا یتحار  هب  یسارکومد  هکلب  درادن ، یتیدض  اهنت  هن  یسارکومد  اب  مالـسا  يرآ  24. تسا یعقاو  يانعم  هب  یسارکومد  یقرتم و  نید  کی 
دیکأت نآ  رب  مه  ینیمخ  ماما  تانایب  رد  هک  يدـیلک -  یـساسا و  هتکن  نیا  هب  هجوت  اج  نیا  رد  هتبلا  تسا . جارختـسا  لـباق  یمالـسا  نوتم 

نیا رد  دراد ؛ لماک  توافت  یبرغ  ياهیـسارکومد  اب  هدوب و  درف  هب  رـصحنم  مالـسا ، دییأت  دروم  یـسارکومد  هک  تسا  يرورـض  هدـش - 
عمج ناکما  یلک  باوج  زا  . تسین مالسا  دییأت  دروم  زگره  هک  يرما  تسا . هدش  هتفریذپ  لصا  کی  ناونع  هب  مسیرالوکس  اهیسارکومد 
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و یـسارکومد »  » دایز هداعلا  قوف  یناـعم  ناـیم  رد  هک  مینکیم  نشور  صخـشم  تروص  هب  اـج  نیا  رد  میرذـگب ، هک  یـسارکومد  نید و 
ار ینید » یـسارکومد   » ناوتیم اـهنآ ، قـیفلت  اـب  دنتـسه و  راـگزاس  یـسارکومد  زا  موـهفم  نیمادـک  اـب  نید  زا  تشادرب  نیمادـک  نید ،» »

تـساوخ هک  دـشاب  نیا  رب  داقتعا  و  مینادـب ، نآ  یقیقح  يانعم  هب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  يانعم  هب  ار  یـسارکومد »  » رگا ؟ درک يزیرهیاـپ 
لوـحت لـیلد  هب  ج »  » ناـمز رد  عورـشم و  ب »  » ناـمز رد  فـلا »  » ماـظن تسا  نکمم  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، تیعورـشم  كـالم  اـهنت  مدرم 

انعم نیدـب  یـسارکومد  دـنک ، ادـیپ  ناسون  مدرم  تیاضر  مدـع  تیاضر و  ساسارب  نآ  تیعورـشم  اـی  و  ددرگ ، عورـشمان  مدرم  تساوخ 
يدادبتـسا دـض  دازآ و  یماظن  يانعم  هب  یـسارکومد  رگا  اما  تسا . نیدـض  نایم  عمج  ود ، نآ  نایم  عمج  دراد و  نید  اب  لـماک  ضراـعت 

قیالـس لامعا  عنام  نوناـق  تیمکاـح  دـنراد و  شقن  نـالوؤسم  زا  یخرب  شنیزگ  رد  مدرم  و  تسا . مرتحم  مدرم  قوقح  نآ  رد  هک  دـشاب 
اهنت هن  اـنعم  نیدـب  یـسارکومد  صاـخ ، درف  اـی  هورگ  تمدـخ  رد  هن  مدرم و  مومع  تمدـخ  رد  یمدرم و  تسا  یماـظن  هرخـالاب  و  تسا ،
ماما تموکح  تسا . یمدرم  یهلا -  یتموکح  یمالسا ، تموکح  تسا . جارختسا  لباق  نآ  نتم  زا  یتحار  هب  هکلب  تسین  مالـسا  فالخرب 
رگا دراد . زیتس  رس  یتسیـشاف  يدادبتـسا و  ياهماظن  اب  هک  تسا  هناگیب  ردق  نامه  یطـسو  نورق  تارکوئت  ياهتموکح  اب  تسا . تما  و 

هب ینخس  یسارکومد  مالسا و  نایم  عمج  ناکما  زا  دیابن  رگید  میریگب ، قوف  يانعم  هب  ار  نید  میشاب و  هتـشاد  یـسارکومد  زا  ار  یقلت  نیا 
؛ دشابیم نآ  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  تسا و  ینید  تموکح  یتاذ  انعم  نیدب  یـسارکومد  تسا . یگناگود  رب  عرف  عمج  نوچ  میروآ ، نایم 
رب مدرم  تموکح   ) یـسارکومد زا  تسخن  یقلت  . دوب دـهاوخ  مه  یمالـسا  ریغ  ًاـموزل  یمدرم  ریغ  ماـظن  يداـع ، تلاـح  رد  هک  ياهنوگ  هب 

نیا هب  یـسارکومد  تسا . هداد  هئارا  ار  یـسارکومد  زا  يریوصت  نینچ  یعاـمتجا  دادرارق  باـتک  رد  وسور  تسا . کیـسالک  یقلت  مدرم )
يدب همانراک  دناهناگیب و  نآ  زا  مدرم  هدوت  هک  تموکح  تسایس و  ندوب  یـصصخت  نآ ، ندوب  یلمع  ریغ  هلمج  زا  فلتخم  لیالد  هب  انعم 

یسارکومد نایماح  بلغا  هزورما  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نارادفرط  هتـشاذگ ، اج  هب  دوخ  زا  هدشن  لرتنک  ياهدوت و  یـسارکومد  هک 
یـسارکومد تیهام  . دـشابیم عمج  لباق  اهشرگن  اهگنهرف و  عاونا  اب  انعم  نیا  رد  یـسارکومد  دـننکیم . يرادبناج  نآ  مود  يانعم  زا 

. دهد قیبطت  يداصتقا  یسایس و  ياهداهن  زا  يرایسب  اب  ار  دوخ  هک  دزاسیم  رداق  ار  نآ  اههیور  اههویش و  زا  ياهعومجم  ناونع  هب  یسایس 
مک و یبزح  دـنچ  یبزح و  ود  ياهماظن  یهاشداپ ، يروهمج ، یتموکح  لاکـشا  اب  یـسارکومد  ماظن  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  هک  روط  نآ 

ياهتفرـشیپ نوگانوگ  حطـس  اب  یبهذم و  ریغ  یبهذم و  تاداقتعا  فلتخم  عاونا  اب  هافر ، تلود  ای  مسیلایـسوس و  يرادهیامرـس ، اب  شیب 
چیه رد  نونک  ات  هدوب و  نکمم  ریغ  ًـالمع  مدرم  رب  مدرم  تموکح  ياـنعم  هب  یـسارکومد  25. دشابیم راگزاس  يداصتقا  هافر  یـشزومآ و 

دادـعت نیا  تسا . هعماـج  مومع  رب  تیلقا  تموکح  دوشیم ، هدـید  لـمع  هنحـص  رد  هچنآ  تسا . هدرکن  ادـیپ  ققحت  یناـمز  چـیه  اـجک و 
، مدرم تموـکح  ياـج  هب  ًـالمع  تروـص  ره  رد  دنـشاب . تیلقا  هدـنیامن  تسا  نکمم  یتـح  اـی  دنتـسه و  تیرثـکا  هدـنیامن  اـی  زین  كدـنا 

لیبق زا  یتارابع  : دـسیونیم لیم  تراوتـسا  ناج  هراـب  نیا  رد  دـنریگیم . تسد  هب  ار  تردـق  ناوارف  ياـهتیلقا  ناـیم  زا  تیلقا  نیرتگرزب 
نآ اب  دننکیم  لامعا  تردـق  هک  یمدرم  نآ  نوچ  دـننکیمن ، نایب  تسرد  ار  هلأسم  تقیقح  مدرم » رب  مدرم  تردـق   » ای مدرم » تیمکاح  »

تفگ و شنوماریپ  رد  همه  نیا  هک  ناشدوخ » رب  مدرم  ندرک  تموکح  . » دنتـسین یکی  هشیمه  دوشیم  لامعا  اـهنآ  رب  تردـق  هک  یمدرم 
درف تشونرس  نآ  رد  هک  تسا  یتموکح  هکلب  دشاب ، دوخ  تشونرـس  رب  مکاح  يدرف  ره  نآ  رد  هک  تسین  یتموکح  عقاو  هب  دوشیم  وگ 

هدارا هک  دراد  ار  انعم  نیا  ًـالمع  یلم » هدارا   » اـی مدرم » هدارا   » هلمج هتـشذگ  نآ  زا  دوشیم . نییعت  هعماـج  دارفا  هیقب  هلیـسو  هب  هعماـج  رد 
مامز رگید ، ترابع  هب  دوش ؛ لیمحت  هعماج  دارفا  یقاب  رب  دیاب  تسا  رتشیب  ناشتیلاعف  هجرد  ای  تسا  رتدایز  ناشرامش  هک  مدرم » زا  یشخب  »
ناونع هب  یلیاـسو  هب  ار  دوخ  هک  ییاـهنآ  تسد  هب  اـی  تیرثـکا  تسد  هب  ًـالمع  دـشاب  مدرم  ماـمت  تسد  رد  هک  نیا  ياـج  هب  قلخ  تردـق 

نآ رد  ار  مدرم  شقن  دـننکیم و  یمالـسا  يروهمج  هیلع  اهیبرغ  هک  عیـسو  تاغیلبت  مغریلع  26. دتفایم دـناهدناریذپ  هعماج  هب  تیرثکا 
درف يدازآ  لخم  ار  نآ  دـنرادن و  تسایـس  رد  مدرم  روضح  هب  ینادـنچ  لیامت  تارکمد  لاربیل  ياهماظن  دوخ  دـنهدیم ، شیاـمن  زیچاـن 

دننکیم افیا  اهنآ  هک  یـشقن  نیرتشیب  میتسه . یلاربیل  ياهماظن  رد  مدرم  كدنا  هداعلا  قوف  یـسایس  روضح  دهاش  تهج  نیدب  دـننادیم .
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، هاگن نیتسخن  رد  یسارکومد  نردم ، ياهیـسارکومد  لاربیل  رد  : دسیونیم یـسنت  يد  نافتـسا  تسا . تاباختنا  رد  هاگدنچ  زا  ره  روضح 
يارب یتموکح  تامیمـصت  ذاختا  هن  نوگانوگ و  عطاقم  رد  ناـمکاح  هنادازآ  باـختنا  روظنم  هب  نادنورهـش  يارب  یتصرف  ناونع  هب  بلغا 
يور یسارکومد  يوس  هب  هارکا  اب  رتسالبرآ  لوق  هب  دناهتشاد و  یفنم  هاگن  مدرم  هدوت  هب  هشیمه  اهلاربیل  27. دیآیم باسح  هب  نادنورهش 

اهلاربیل یعس  دشاب . كدنا  تیاغ  هب  اهنآ  رد  مدرم  هدوت  شقن  هک  دنهد  هئارا  ار  یسارکومد  زا  ییاهنییبت  ات  دناهدیـشوک  .28 و  دناهدروآ
تـساوخ یتح  اهنآ و  تکرح  تهج  دنناشکب و  دوخ  لابند  هب  ار  مدرم  هدوت  دـننک ، تکرح  هدوت  لابند  هب  هک  نآ  ياج  هب  ات  تسا  نآ  رب 

نیرتیلـصا دوشن و  دراو  ياهشدـخ  تموکح  یتسیلاربیل  هبنج  هب  هک  تسانتعا  لباق  ییاج  ات  یـسارکومد  اهنآ  يارب  . دـننک نییعت  ار  ناـنآ 
رهوج يزرو  دوس  نوچ  : » دیوگیم فورعم  لاربیل  ون -  نم  دیرف  نوتلیم  تسا . داصتقا  هصرع  رد  صوصخ  هب  يدازآ  مسیلاربیل ، هصخاش 

یتـیمها چـیه  اـهنآ  زا  مدرم  تیاـمح  تسا و  کـیتارکمد  دـض  دـیامن  بیقعت  ار  رازاـب  دـض  تسایـس  هک  یتـلود  ره  تـسا ، یـسارکومد 
هن دوشیم ، میظنت  ناگبخن  يأر  ساـسارب  هک  ینوناـق   30 تیرثکا يأر  هن  تسا ، ییارگنوناق  اهلاربیل  دزن  یـسارکومد  كـالم  29 «. درادن

يارب تسا . هدـهاشم  لباق  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  هلمج  زا  اهروشک  یخرب  یتاباختنا  ياهماظن  رد  كالم  نیا  مدرم . مومع  تساوخ  ساسارب 
دیفس خاک  دراو  دوب ، ارآ  رتشیب  دادعت  زیاح  وا  بیقر  هک  یلاح  رد  و  طیارـش ، نیدجاو  دصرد  زا 25  رتمک  يأر  اب  شوب  ویلبد  جرج  لاثم 

سلجم رد  ار  يرشیب  ياهیسرک  رگراک ، بزح  زا  يرتمک  يارآ  بسک  دوجو  اب  راکهظفاحم  بزح  ناتسلگنا  رد  زین  لاس 1951  رد  دش .
هب ار  يرتشیب  ياهیـسرک  رتمک  يارآ  دوجو  اـب  تسناوت  داد و  خر  رگراـک  بزح  يارب  یقاـفتا  نینچ  لاـس 1974  رد  درک و  دوخ  نآ  زا 

تیرثکا تساوخ  تیعورـشم  كالم  ناتـسلگنا  هدـحتم و  تـالایا  رد  هک  دـنهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  اـهماظن  نیا   31. دـهد صاصتخا  دوخ 
فالخرب شور ، ناونع  هب  یـسارکومد  هک  تسا  مزـال  یـسارکومد ، نید و  ناـیم  عمج  ناـکما  نییبت  رد  هتکن  نیا  رکذ  اـج  نیا  رد  . تسین

رد یـسارکومد  دـنکیم . ادـیپ  ار  بساـنتم  بلاـق  موسر ، بادآ و  اـهگنهرف ، ریثأـت  تحت  هدوـب و  ریذـپفاطعنا  ًـالماک  يدادبتـسا  ماـظن 
رد عوـنت  دـنرادن ، يدـحاو  گـنهرف  زین  اـهلاربیل  هک  اـج  نآ  زا  دـهدیم . لیکـشت  ار  لاربـیل  یـسارکومد  یلاربـیل ، گـنهرف  اـب  شبیکرت 

توافت تسه ، ناتـسلگنا  رد  هچنآ  اب  تسا  مکاح  هسنارف  رد  هک  یلاربیل  یـسارکومد  لاـثم  يارب  میدـهاش ؛ مه  ار  لاربیل  ياهیـسارکومد 
سابل یسارکومد  . » تفرگ هدیدان  ناوتیمن  مه  ار  اهنآ  عیـسو  ياهتهابـش  لاح  نیع  رد  دنتوافتم و  اکیرمآ  ماظن  اب  اهنآ  يود  ره  دراد و 
يانعم یسارکومد  نیاربانب  32 .« دوشیم هتخود  هدـیرب و  تلم  نامه  تسد  هب  تلم و  کی  یگنهرف  تماـق  ساـسارب  هک  تسا  ياهتخودـن 
یماظن هب  جراخ و  يدادبتـسا  تلاح  زا  ار  یـسایس  ماظن  هک  تسا  یـسارکومد  یلـصا  ياهرایعم  دوجو  تسا  مهم  هچنآ  درادن . هیلع  قفتم 

زا دنراذگیم و  ارجا  هب  ار  نیناوق  قایتشا  تیاضر و  يور  زا  مدرم  يدادبتسا ، ماظن  فالخرب  کیتارکمد  ماظن  رد  دنکیم . لیدبت  یمدرم 
نآ اب  بسانتم  سابل  یگنهرف  ره  رد  هعماج و  ره  رد  یـسارکومد  ساـسا  نیا  رب  لـیمحت . راـبجا و  يور  زا  هن  دـننکیم  تعاـطا  ناـمکاح 

هارمه هب  دوخ  اب  ار  یمالسا  ياهیگژیو  دوشیم ، عمج  مالسا  اب  هک  مه  یـسارکومد  هک  تسا  یعیبط  دنکیم . نت  هب  ار  گنهرف  هعماج و 
روضح اب  هک  دراد  یلوصا  یسارکومد  درادن . نید  اب  یـضراعت  تیدض و  چیه  یـسارکومد  هک  دش  نشور  حیـضوت  نیا  اب  . تشاد دهاوخ 

زا یخرب  راثآ  يالهبال  زا  هک  ار  یـسارکومد  رـصانع  ناوتیم  . دوشیم رـضاح  اج  نآ  رد  ینید ، ریغ  ای  ینید  زا  معا  ياهعماج ، ره  رد  اهنآ 
زا مدرم  يرادروـخرب  ؛2 . یـسایس ماظن  يریگلکـش  رد  مدرم  يارآ  هب  مامتها  . 1: درمـش رب  هنوگ  نیا   33 دوشیم جارختسا  نازادرپهیرظن 

لباـقم رد  نـالوؤسم و  زا  اـهنآ  ناگدـنیامن  مدرم و  لاؤس  داـقتنا و  مزـال  ياـههنیمز  دوـجو  ؛3 . نوناق بوچراـچ  رد  یقوقح  ياـهيدازآ 
دارفا يارب  تینوصم  هنوگچیه  دوبن  نوناق و  ربارب  رد  ناگمه  يربارب  يواست و  ؛4 . دوخ فیاظو  زا  ندرکن  یلاخ  هناش  نانآ و  ییوگخساپ 
ماظن فده  ؛6 . بصانم ندوبن  رمعلا  مادام  نالوؤسم و  رییغت  ییاـج و  هب  اـج  رد  طـباوض  لوصا و  دوجو  ؛5 . صاخ یعامتجا  ياههورگ  ای 

رالوکـس ياهیـسارکومد  رد  هک  انعم  نآ  هب  هن  هتبلا  لوصا -  نیا  . صاخ درف  صاخ و  هورگ  صاخ ، هقبط  هن  دشاب  مدرم  مومع  هب  تمدخ 
هب ناوتیم  ار  اهنآ  تسا . هتفرگ  رارق  دیکأت  دییأت و  دروم  یمالسا  عبانم  رد  هجو  نیرتهب  هب  یمالسا -  صاخ  يانعم  هب  هکلب  دوشیم ، اعدا 
مود خساپ  مود : خساپ  34. درک جارختسا  رتشا ، کلام  هب  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  گنـس  نارگ  همان  زا  طقف  یتح  هغالبلا  جهن  زا  یتحار 
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زا یکی  دوشیم . یـشان  هطلاغم  کـی  هب  هجوت  مدـع  زا  لاکـشا  نیا  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  نیا  یـسارکومد ، نید و  ضراـعت  لاکـشا  هب 
زا ریغ  نید  عوضوم  تسا . هدـشن  ظاحل  اج  نیا  رد  هک  دـشابیم  عوضوم  تدـحو  دـناهدرک  رکذ  ضقانت  يارب  قطنم  ياـملع  هک  یطیارش 

راتخاس و زا  يرـالاس  مدرم  هک  یلاـح  رد  تسا ، نآ  یـشم  طـخ  تموکح و  ياوتحم  حور و  نید  عوضوم  تسا . يرـالاس  مدرم  عوضوم 
رظن ذاختا  زا  دعب  تسا . ماظن  يدمآراک  زا  ثحب  یسارکومد  زا  ثحب  عقاو  رد  دیوگیم ؛ نخـس  تردق  عیزوت  هوحن  تموکح و  ياهداهن 
لاؤس نیا  هب  خساپ  میزاسب ؟ دمآراک  ماظن  کی  انبم  نیا  ساسا  رب  میناوتیم  هنوگچ  هک  دسریم  ثحب  نیا  هب  تبون  تیعورـشم  يانبم  رد 
اـسب هچ  تفای . نآ  يارب  ار  روخ  رد  خـساپ  ناکم  نامز و  تایـضتقم  ساسارب  هعماج و  ره  گنهرف  ساـسارب  دـیاب  تسین . ناـسکی  هشیمه 
ینامز رد  ياهعماج  يارب  تسا  نکمم  ای  و  هن ، رگید  ياهعماج  يارب  یلو  دـشاب ، دـمآراک  ماظن  ياهعماج ، يارب  یـسارکومد  تسا  نکمم 

هتبلا درک . زیوجت  عماوج  مامت  يارب  ار  متـسیس  کی  ناوتیمن  تروص  ره  رد  دـشاب . ماظن  نیرتبسانم  رگید  ینامز  رد  دـشابن و  دـمآراک 
ار رگید  یخرب  دشاب و  هتـشاد  ار  اهماظن  زا  یخرب  لمحت  بات  تسا  نکمم  دنرادن و  یناسکی  تیفرظ  اهیژولوئدیا  مامت  اهگنهرف و  مامت 
رد تسا . راگزاس  یـسارکومد  زا  اهتئارق  یخرب  اب  اما  تسین ، عمج  لباق  دادبتـسا  اب  زگره  ینادواج  نید  ناونع  هب  مالـسا  لاـثم  يارب  هن .

، یگماـکدوخ دادبتـسا و  اـب  مالـسا  تسا . رارقرب  لـباقتم  قوقح  تموـکح  مدرم و  نیب  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  مدرم  قوـقح  مالـسا 
اب دناوتیم  یسارکومد  نیاربانب  . دراد دوجو  تعیب و ...  لصا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  اروش و  لصا  مالـسا  رد  تسا . فلاخم 

يزاـسزاب نآ  ریثأـت  تحت  دریگ  رارق  ینید  تموکح  بلاـق  یـسارکومد  یتقو  دـنک . یتاـیلمع  ار  یمالـسا  تموکح  راـتخاس  ییاـهمیمرت 
نید هب  نمؤم  هعماج  ياضعا  رثکا  هک  دـیآ  رد  ارجا  هب  دـناوتیم  ییاج  رد  ماـظن  نیا  دریگیم . دوخ  هب  نید  اـب  بساـنتم  لکـش  دوشیم و 

دناهدیـسر هجیتن  نیا  هب  قمعت  ربدت و  اب  نامیا و  يور  زا  هنادازآ  مدرم  نآ  رد  هک  تسارجا  لباق  یعماوج  رد  ینید » يرالاس  مدرم  .» دنـشاب
نید دننکیم و  گنهامه  نید  تساوخ  اب  ار  دوخ  تساوخ  ساسا  نیمه  رب  تسا و  نید  زا  تعاطا  ورگ  رد  ناشترخآ  ایند و  تداعـس  هک 

ار نتـشیوخ  هب  مارتحا  اهنآ  دـنهدیم . رارق  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  روحم  لمع ، رظن و  يارب  عبنم  نیرتدامتعا  لـباق  ناونع  هب  ار 
یلو . دننادیم ناشقوقح  عییضت  نتـشیوخ و  هب  تناها  نیرتگرزب  ار  هتـساوخ  نیا  هب  یهجوتیب  هنوگره  دننادیم و  یهلا  ماکحا  يارجا  رد 

ياوه رب  طلـسم  سانـش و  مالـسا  صـصختم ، تسا  يدرف  وا  نآ . هدـننک  عییـضت  هن  تسا  مدرم  قوقح  ظفاح  موصعم  زا  تباین  هب  زین  هیقف 
يزیچ نامه  مالـسا  ساسا  رب  ار  هعماج  تکرح  دشاب و  مدرم  یعقاو  عفانم  ظفاح  نیما ، نابهدـید  ناونع  هب  ات  تسوا  هفیظو  شیوخ . سفن 
هعماـج هک  تواـفت  نیا  اـب  اـهتنم  دـننکیم ؛ تموکح  مدرم  ینید  يرـالاس  مدرم  رد  نیارباـنب  . دـنک یهدـنامزاس  تسا ، مدرم  تساوخ  هک 
ماجنا يدنـسرخ  تیاضر و  يور  زا  ار  راک  نیا  و  شیوخ ، یناسفن  ياهاوه  اب  هن  دـهدیم  قیبطت  عرـش  اـب  ار  دوخ  ياـهتساوخ  یمالـسا 
رکفتم ره  . درک دهاوخ  نیمأت  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  تداعس  هدومرف  مالـسا  هچنآ  اهنت  دندقتعم  و  لیمحت ، رابجا و  يور  زا  هن  دنهدیم 

مسیرالوکس رکنم  هک  یعماوج  هب  دیاب  یسارکومد  هرهوج  لوصا و  ساسارب  دنکیم ، يرادبناج  یـسارکومد  زا  ًاعقاو  هک  یـشیدنادازآ 
هاوخلد هک  دـننک  سیـسأت  ار  یماـظن  دنـشیدنایم و  هک  دـننک  لـمع  هنوگ  نآ  دوخ  هدـیقع  ناـمیا و  ساـسارب  اـهنآ  اـت  دـهد  قح  دنتـسه 

یـشهوژپ یـشزومآ  هسـسؤم  یـسایس  مولع  دـشرا  یـسانشراک  لیـصحتلا  غراـف  مق و  هیملع  هزوح  هتخومآ  شناد  . 1 اهتشونیپ . تساهنآ
، دله دیوید  ص 192.4 . نامه ، . 3. موس شخب  ( 1380 ون ، حرط  نارهت :  ) هیریشب نیـسح  همجرت  ناتایول ، زباه ، ساموت  . 2 (. هر ) ینیمخماما

همجرت ددجتم ، يایند  ناملسم و  ناوج  رـصن ، نیـسح  ص 13.5 . ( 1369 نارگنـشور ، نارهت :  ) ربخم سابع  همجرت  یـسارکومد ، ياهلدم 
ینابم  ) یسایس شناد  شزومآ  هیریشب ، نیـسح  ص 295.7 . نیـشیپ ، دله ، دیوید  ص 287.6 . ( 1374 ون ، حرط  نارهت :  ) يدعسا یـضترم 

؛ تسا مالـسا  نید  نید ،»  » زا ام  روظنم  هلاـقم  نیا  رد  تسا  رکذ  ناـیاش  ص136.8 . ( 1380 رـصاعم ، هاگن  نارهت : ( - ) يرظن تسایـس  ملع 
بغارلا . 9. دوب يرتبسانم  ناونع  یمالـسا  يرالاس  مدرم  ّالإ  میاهدـیزگرب و  ار  ناونع  نیا  ینید  يرالاس  مدرم  ندوب  سونأم  لیلد  هب  اـهنت 

لقع و نارگید ، نوسرتپ و  لـکیام  . 10 (. 1416 ق ملعلاراد ، قشمد :  ) ناندع ناونـص  قیقحت  میرکلا ، نآرقلا  ظافلا  تادرفم  یناهفـصالا ،
، يدزی حابصم  یقت  دمحم  ص 18.12 . نامه ، ص 19.11 . ( 1379 ون ، حرط  نارهت :  ) یناطلس میهاربا  یقارن و  دمحا  همجرت  ینید ، داقتعا 
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جهن هیآ 125.16 . ( 4  ) ءاسن هیآ 85.15 . نامه ، هیآ 19.14 . ( 3  ) نارمع لآ  ص 5.13 . ( 1357  ) ش 20 حابصم ، همانلصف  ینید ،» تفرعم  »
: نارهت  ) ماردپ دوعـسم  همجرت  لاربیل ، یـسارکومد  هنامز  یگدـنز و  ورب ، روفارگ  نوسرفکم  هیآ 57.18 . ( 6  ) ماعنا هبطخ 1.17 . هغالبلا ،

دهتجم دمحم  . 19. نیـشیپ دله ، دیوید  1379 ؛) هاـگآ ، نارهت :  ) يونعم یلع  همجرت  یـسارکومد ، یعقاو  ناـهج  وـمه ، 1376 ؛) ین ، رـشن 
ج 4، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  ص 116.21 . نامه ، ص 114.20 . ( 1379 ون ، حرط  نارهت :  ) نید زا  یمـسر  تئارق  رب  يدـقن  يرتسبش ،

یسایس بتاکم  ناملگاف ، نیودا  نیاتـشبنا و  مایلیو  ص 353.25 . نامه ، ص 429.24 . ج 5 ، نامه ، ص 503.23 . نامه ، ص 309.22 .
ص 31.27. يدازآ ، هرابرد  هلاسر  لیم ، تراوتـسا  ناج  ص 240.26 . ( 1366 رتسگداد ، رشن  نارهت :  ) يزورون یلعنیسح  همجرت  رـصاعم ،
، رتسالبرآ ینوتنآ  ص 20.28 . ( 1379 رتسگداد ، نارهت :  ) يدـمحم کلم  اضر  دـیمح  همجرت  تسایـس ، ملع  ینابم  یـسنت ، يد ، نافتـسا 

همجرت يدازآ ، يرادهیامرـس و  نمدـیرف ، نوـتلیم  ص 115.29 . زکرم ) نارهت :  ) ربـخم ساـبع  هـمجرت  طوقـس ، روـهظ و  برغ  مسیلاربـیل 
( - يرظن تسایس  ملع  ینابم  ، ) یـسایس شناد  شزومآ  هیریـشب ، نیـسح  ك : ر . ص 11.30 . ( 1380 ین ، رشن  نارهت :  ) يدیـشر اضرمالغ 

ص 60.32. ( 1379 شورـس ، نارهت : ( ؟ دنکیم تموکح  هنوگچ  تیرثکا  یبویا ، هَّللا  تجح  ص 133.31 . ( 1380 رصاعم ، هاگن  نارهت : )
، يدازآ هرابرد  هلاـسر  ومه ، 1369 ؛) ین ، رـشن  نارهت :  ) نیمار یلع  همجرت  یباـختنا ، تموـکح  رد  یلمأـت  لـیم ، تراوتـسا  ناـج  ك : ر .
ش 1531، دزی ، باـتفآ  هماــنزور  هدازدــهتجم ، زوریپ  . 33 (. 1358 باـتک ، رـشن  همجرت و  هاـگنب  نارهت :  ) یمالـسالا خیـش  داوـج  هـمجرت 

(. 1369 هغالبلا ، جهن  داینب  نارهت :  ) مالسا یسایس  لوصا  تمکح  يرفعج ، یقت  دمحم  ك : ر . ص 6.34 . ( 23/3/84)
http://www.psas.ir/fa2/index.php?option=com_content&view=article&id=224:1387-11-27-08-*

41-23&catid=100:1387-10-10-05-32-10&Itemid=88

هنایمرواخ رد  یسایس  گنهرف  لوحت  اه و  هناسر 

یسایس گنهرف  رد  اه  هناسر  شقن  political ... 
یحریف دواد  رتکد 

 
 
   

ناـهج رد  یمهم  تاریثاـت  نآ , يروآ  نف  هعـسوت  و  ( Mass - Communication یعمج (  تاطابترا  ندـش  رت  یناهجهمدـقم  1 ـ 
یلم حطـس  رد  هک  تالوحت  نیا  تسا . هدومن  هجاوم  يرایـسب  لأسم  اب  ار  هنایمرواخ  یمالـسا  ياهروشک  هژیوب  و  هتـشاذگ , ياـج  رب  موس 
يارب یمهم  ياهداضت  تسا , هدومن  فیعـضت  ار  اه  تلود  يدـنب  رادـج  مه  یللملا  نیب  داعبا  رد  هدرک و  نوگرگد  ار  اه  شزرا  دـیاقع و 

ياه هناسر  شرتسگ  دراد ـ  یـساسا  یهاگیاج  مالـسا  تناید  هک  هنایمرواخ ـ  لـئاسم  زادـنا  مشچ  زا  . تسا هدومن  كرادـت  مالـسا  ياـیند 
هدومن ناسکی  ار  نامدرم  ياه  هقیلـس  ارآ و  دوخ , شرتسگ  اب  فرط  کی  زا  یعمج , ياه  هناسر  تسا . هتـشاذگ  يا  هناگود  ریثات  یعمج ,
عامجا دـننک , یم  داجیا  دوخ  نابطاخم  قئـالع  رد  هک  یعونت  اـب  رگید , فرط  زا  دـنا و  هدومن  تیوقت  ار  یلم  تلود  رادـتقا  تیاـهن  رد  و 
تازاوم هب  هدرک و  فیعـضت  ار  یتنـس  تیعورـشم  ضراعتم , هراپ و  دنچ  ياه  گنهرف  اب  هتـسسگ و  ار  مالـسا  يایند  ياهروشک  یگنهرف 

, یعمج تاطابترا  اه و  هناـسر  بیترت , نیدـب  ( 1 .) دـننادرگ یم  تسـس  ار  اهنآ  یلخاد  رادـتقا  ياه  هیاپ  اه , تلود  نیا  ندوب  یتنـس  نازیم 
یعمج و تاـطابترا  ندـش  رت  یناـهج  تبـسن  هلاـقم , نیا  رد  دـنا . هدومن  نزاوتماـن  تدـش  هب  ار  هناـیمرواخ  ياـهروشک  یـسایس  گـنهرف 

تلود شقن  نوزفا  زور  فیعضترب  اب  ام  یلـصا  دیکات  مینک . یم  یـسررب  ار  هنایمرواخ  ياهروشک  رد  یـسایس  یگنهرف /  ياه  ینوگرگد 
. تسا عماوج  نیا  یسایس  گنهرف  عبتلاب , یگنهرف و  تایح  رد  اه 
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ار یعمج  تاطابترا  هب  طوبرم  تایبدا  مامت  ناوت  یمن  زگره  هاتوک , هلاقم  کی  ردـبونج  لامـش و  طباور  یعمج و  تاطابترا  تیهام  2 ـ    
رد نآ  یتاـیح  شقن  هژیو  هب  یعمج و  تاـطابترا  تیهاـم  حیـضوت  رد  یـساسا  یـشالت  چـیه  زونه  هک  دـنراد  هدـیقع  يرایـسب  . دومن رورم 

اذـل تسا و  هدوب  لامـش  ياهروشک  هاگدـید  زا  اعون  زین  هتفرگ  ماجنا  تاعلاطم  تسا . هتفرگن  تروص  بونج  لامـش و  طباور  بوچراـچ 
مود رظن  هطقن  زا  افرص  رضاح  هلاقم  تسا . یفاکان  كدنا و  رایسب  هنایمرواخ , هلمج  زا  بونج و  لأسم  هاگدید  زا  یسررب  کی  يارب  عبانم 

تاطابترا صوصخ  رد  يرایسب  میهافم  ریخا , ياه  لاس  رد  دنچ  ره  ؟ مایپ ای  هلیسو  یعمج  ياه  هناسر  2 ـ   - 1 (   2 .) درگن یم  عوضوم  هب 
ثحب رد  (( ECO وکا دراد . دوجو  هزوح  نیا  ورملق  فیرعت و  رد  یموهفم  نارحب  یعون  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا  هدـش  هیأرا  یعمج 

ای تسا ؟ یهورگ  هناسر  هماـنزور , کـی  یهگآ  اـیآ  تسیچ ؟ یهورگ  هناـسر  :)) دـسرپ یم  یهورگ , ياـه  هناـسر  یعمج و  تاـطابترا  زا 
فلتخم ياه  هکبش  رد  ددعتم و  عاونا  اب  یعمج  ياه  هناسر  عقاو , رد  یشزرو ؟ سابل  کی  مرآ  ای  نویزیولت و  ویدار و  يزرم  نورب  شخپ 

هلمج هژیو  هب  قوف و  فیرعت  (3 .(() تسا اه  هناسر  هناسر  مکح  رد  اهنآ  زا  یضعب  اما  دننک  یم  لمع  يدعب  دنچ  اه  هناسر  دننک . یم  لمع 
یجراخ ياه  هناـسر  نیا  عقاو , رد  دراد . يرایـسب  تیمها  یمالـسا  ياـهروشک  هناـیمرواخ و  یعمج  ياـه  هناـسر  هاگدـید  زا  نآ , يرخآ 

, لاح ره  هب  (4 .) دنتسه مایپ  إشنم  ربخ و  عبنم  ینعی  دنراد  ار  اه  هناسر  هناسر  مکح  هنایمرواخ , یعمج  طابترا  ياه  هناسر  يارب  هک  دنتـسه 
ادیپ یموهفم )) تعسو   )) یعون قطنم , ياملع  حالطصا  هب  هتفر و  رتارف  رایسب  طابترا , هلیـسو  ناونع  هب  هناسر  یتنـس  فیرعت  زا  قوف  یقلت 
مایپ نامه  هناسر , : )) دسیون یم  مایپ  ياقلا  رد  يروآ  نف  شقن  رب  دـیکات  اب  هیواز و  نیا  زا  (( M.Macluhan ناهول کم  تسا . هدومن 

هب رظاـن  ماـیپ , هباـثم  هب  هناـسر  فـیرعت  . دراد یمهم  ياـنعم  بوـنج  لامـش و  یملع  یگنهرف و  طـباور  هاگدـید  زا  یقلت , نیا  ( 5 ((.) تسا
هن یعمج  ياه  هناسر  هب  و  دنرب . یم  مان  تاطابترا )) راجفنا   )) ای و  تاعالطا )) رـصع   )) ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  ینارود  یمومع  یگژیو 

یگنهرف یفـسلف و  ياه  هنیمز  زادنا , مشچ  نیا  زا  دـننک . یم  هاگن  یعامتجا  يراتفر  تالوحت  هبنج  زا  هکلب  يرازفا  مرن  تخـس و  هیواز  زا 
هچراپکی و يدـنیارف  ناونع  هب  هک  هنایمرواخ  ياهروشک  رد  هتـساخرب  یگنهرف  تاضراعت  زین  لامـش و  ياهروشک  نازاس  ماـیپ  اـه و  ماـیپ 

نایم کیکفت  نمـض  زین , یناریا  هدنـسیون  یناکدرا , يرواد  اضر  رتکد  (6 .) دننک یم  ادیپ  يرتشیب  تیمها  دـنا , هکـس  کی  يورود  هباثمب 
یگدـنز کی  يارب  مزال  تاعالطا  ام  هب  اهنت  نونکا  نویزیولت  :)) دـسیون یم  یعمج , طابترا  ياه  هناسر  یمایپ  تیهام  يا و  هلیـسو  دوجو 
بولطم ریغ  بوـلطم و  تسا ؟ تیمها  یب  زیچ  هچ  و  تسیچ ؟ مهم  هک  دـنک  یم  نییعت  هکلب  دـهد  یمن  نردـم  تسپ  نردـم و  هعماـج  رد 
يامیـس ادص و  هک  شـسرپ  نیا  هب  نداد  خساپ  یتح  دنک . یم  نییعت  نویزیولت  زین  ار  ترـشاعم  بادآ  ندیـشوپ و  سابل  زرط  تسا ؟ مادک 

ناوت یمن  رگید  تروص , نیا  رد  دوش . یم  هتـشاذگ  نویزیولت  هدـهع  هب  اـنایحا  هتـسنادن , هتـسناد و  دوخ و  هب  دوخ  تسا , مادـک  بوـلطم 
, هنایمرواخ ياهروشک  رتشیب  رد  هک  یطیارش  رد  تسا و  مایپ  نیع  بیترت , نیدب  نویزیولت  اه و  همانزور  (7 ((.) تشاگنا هلیسو  ار  نویزیولت 

یقلت دوخ  ياه  هناسر  هناسر  ربخ و  عبنم  ناونع  هب  ار  اهنآ  دـننک و  یم  هیذـغت  یجراخ  ياه  هناسر  زا  یلخاد  ياه  نویزیولت  اه و  همانزور 
نویزیولت هک  دنک  یم  دیکات  يرواد  . دننک یم  افیا  لامش  ياهروشک  گنهرف  هفسلف و  لاقتنا  رد  یگرزب  شقن  هک  تسا  یعیبط  دننک , یم 

اما درب  یم  راک  هب  يدصقم  فده و  هب  ندیسر  يارب  رایتخا و  هب  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  هلیسو , اریز  تسین  هلیسو  کی  زگره  انعم , نیا  هب 
. دنک یم  لوحتم  ار  اج  نآ  دراذگ , یم  مدق  هک  اجک  ره  هب  تسا و  تردق  نیع  نویزیولت  نیاربانب , تسا . فده  دصقم و  دوخ  نویزیولت ,

نإش اب  اما  دربرـس  هب  دیدج  يایند  رد  ناوت  یمن  تسا . ددـجتم  دـیدج و  ملاع  نیا  یتاذ  ءزج  نویزیولت  هک  دـنک  یم  هفاضا  لاح , نیع  رد 
ياهروشک رد  یعمج  ياه  هناسر  مهم  ینیرفآ  ضراـعت  هب  ناـس , نیدـب  يرواد  ( 8 .) دـماین رانک  [ نویزیولت ینعی  ملاـع [ نیا  نووش  زا  مهم 

هلمج زا  یعمج  طابترا  ياه  هناسررـصع  راـگزومآ  برغ و  دـنزرف  2 ـ  2 ـ  1 ـ  یتاذ صیاـصخ  2 ـ  2 ـ  دراد   . رظن  هناـیمرواخ  بوـنج و 
نردـم و هفـسلف  اـب  دـنراد , هـک  يزکرم  زا  زیرگ  یهورگ و  تلـصخ  لـیلد  هـب  و  دنتـسه . برغ  دـیدج  نارود  یلـصا  هصخـشم و  هوـجو 
, لامـش برغ و  رد  نویزیولت  ویدار و  همانزور , هژیو  هب  اه و  هناسر  دـننک . یم  ادـیپ  مات  قاـبطنا  نآ , زا  هتـساخرب  ییارگ  هرذ  ییارگدرف و 

امومع مهم  ياه  هناسر  هک  هنایمرواخ  ياـهروشک  فـالخرب  . دنـشاب نینچ  هک  دـنروبجم  دوخ , ياـقب  يارب  دـنراد و  رـالاس  مدرم  یتیهاـم 
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نیواـنع اـب  يرتـشم  بلج  هب  ریزگاـن  دوـخ , ياـقب  يارب  دنـشاب و  یم  تباـقر  رازاـب  لوـصحم  یتـیلم , دـنچ  ياـه  هناـسر  دنتـسه , یتـلود 
ضرف داینب  رب  یمارگ ))  )) هدنونـش هدـنناوخ و  ای  یچاشامت و  دـیرخ  دنتـسه . مرتحم  ناگدـننیب  ناگدنونـش و  اـی  و  زیزع )) ناگدـنناوخ  ))

هب ار  اه  هناسر  یـضرف , نینچ  دنمان . یم  نارگید ))  )) هب مارتحا  ای  و  يرگید ))  )) لوبق ار  نآ  اه  تسینردـم  تسپ  هک  تسا  راوتـسا  یمهم 
مه لباقم  ناسکی و  ار  ادگ  هاش و  هتـشاذگ , رانک  ار  یتاقبط و ... ياه  توافت  دوخ , نابطاخم  اب  ههجاوم  رد  هک  دـهد  یم  قوس  یتیعـضو 
مه اه  هناسر  دراد  يدایز  تیمها  یـسایس , گنهرف  هفـسلف و  دـعب  زا  عوضوم  (9 .) دنک یم  فذح  ار  یعامتجا  ياه  هلـصاف  هناسر , . دـننیبب

هناسر بلق  رد  هک  يرالاس  مدرم  لصا  دنشخب . یم  ررقت  نیعت و  ار  نآ  زا  هتساخرب  ندمت  مه  دنتسه و  برغ  دیدج  گنهرف  هفسلف و  هداز 
تنطلـس و نووش  ایو  تردـق  ماقم , هب  زگره  اه  هناسر  نیا  تسا . یبرغ  ياه  یـسارکومد  رد  اه  هناسر  هاگتـساخ  باتزاب  هتفرگ , ياج  اه 
رد یبرغ  ياه  هناـسر  جاور  هعـسوت و  بیترت , نیدـب  دـنهن . یمن  یجرا  هتـشاد  یهلا  یتسادـق  یمالـسا , ياـهروشک  گـنهرف  رد  هک  هریغ 

تسادق و یتنـس , لصاوف  فذـح  اب  هتخیر و  مهرد  عماوج  نیا  یتنـس  ياه  شزرا  هک  تسا  هدـش  بجوم  هنایمرواخ  یمالـسا  ياهروشک 
, يرگید هب  هجوت  تسا  راوتـسا  نارگید  اب  دونـش  تفگ و  روحم  رب  یعمج  تاطابترا  الوصا  . دوش نارحب  راچد  یـسایس  رادتقا  تیعورـشم 

مادقا  )) يایند فده  هب  يرادـتقا , رـصانع  رادـتقا و  زا  غراف  یبوچراچ  رد  ار  یـسایس  گنهرف  رکف و  هک  راتفر , رد  لهاست  قابطنا و  ینعی 
رگ ناـیب  یبرغ و  لـمع  گـنهرف و  هنیئآ  یعمج , ياـه  هناـسر  تهج , نیا  زا  دـهد . یم  لـیلقت  فوطعم و  لکـشم )) لـح  يارب  كرتـشم 
زا یتـشادرب  نینچ  دـننک . یم  یفن  ار  يدرف  قـألع  زا  رتارف  يا  هقلع  هنوگ  ره  و  ( 10) هدوب  Common person رشتنم رشب  ياهوزرآ 

نامدرم یـسایس  راـتفر  گـنهرف و  میهاـفم  اـب  تسا , نآ  هیاـم  ناـج  یبرغ  ياـه  شزرا  دـیاقع و  هک  ناـسنا , یعمج و  تاـطابترا  هناـسر ,
هناسر تشذگ , هک  نانچیزاس  هلإسم  دـنیآرف  2 ـ  2 ـ  2 ـ  تسا   . هدرک  داجیا  یمهم  رایسب  تاضراعت  هتشاد و  راکـشآ  هلـصاف  هنایمرواخ 

یـشنیزگ یـشنیب و  عومجم , رد  اه  هناسر  دـنهد . یم  هعاشاار  یـصاخ  دـیاقع  اه و  شزرا  دـنا ـ  هدـش  رت  یناهج  نونکا  هک  یبرغ ـ  ياـه 
ار ثداوح  اهدادیور و  زا  یشخب  طقف  یشنیب , ای  هشیدنا و  ره  هک  تسا  هتفهن  رما  نیمه  رد  تسرد  زین  یعمج  تاطابترا  هلکشم  و  دنتسه .
اب يوس , کی  زا  . دراد يرایسب  تیمها  بونج , لامـش و  یگنهرف  هطبار  هاگدید  زا  هتکن  نیا  دننک . یم  هتـسجرب  ملـسم  تایعقاو  ناونع  هب 

يزکرم عجرم و  زاس  مایپ  کی  ناونع  هب  دـننک و  یم  يزاب  ار  اـه  هناـسر  هناـسر  شقن  هناـیمرواخ  رد  یبرغ  ياـه  هناـسر  هک  نیا  هب  هجوت 
ره  ) يا هلإسم  ای  دادـخر  هک  نآ  یفنم  تبثم و  ياـنعم  ود  رد   ( agend Bilding  ) يزاس هلإسم  رگید , فرط  زا  دـنراد و  بلاغ  شقن 

یهورگ ياه  هناسر  یگژیو  نیرت  مهم  دنک , یم  ظیلغت  یلم  هعماج  کی  رد  زور  لکـشم  نیرت  مهم  ناونع  هب  ار  موهوم ) کچوک و  دنچ 
یلیالد هب  هنایمرواخ , ياهروشک  رد  هک  دومن  دیکات  دیاب  (11 .) دراد تیمها  رصاعم  هنایمرواخ  رد  یبرغ  ياه  هناسر  شقن  یـسررب  تسا ,

هدـهاشم ناوـت  یم  هقطنم  ياـهروشک  همه  رد  ار  يا  هدـیدپ  نینچ  دراد و  ناـیرج  یعیـسو  حطـس  رد  یجراـخ  راـبخا  هب  داـمتعا  هجوـت و 
هکلب دننک  یم  رپ  ار  اهروشک  نیا  مدرم  تلود و  نیب  دوجوم  یخیرات  فاکش  اهنت  هن  هنایمرواخ , رد  لاعف  یجراخ  ياه  هناسر  ( 12 .) دومن

رد مدرم  هماـع  راـیتخا  رد  یتردـقرپ  نوبیرت  نآ , مقـس  تحـص و  زا  رظن  عـطق  هدرک و  راکـشآ  مدرم  رب  ار  اـه  تلود  راـک  زا  ییاـه  هبنج 
درکیور و ياج  هب  یعمج , طابترا  يژولونکت  شرتسگ  اب  نامزمه  یمالسا  ياهروشک  رد  . دنهد یم  رارق  دوخ  ياه  تلود  ییاهن  یبایزرا 

هنیمز هب  هجوت  اب  تیعـضو , نیا  دنا . هدـش  مدرم  تلود و  هطـساو  هک  دنتـسه  یجراخ  ياه  هناسر  نیا  یلخاد , ياه  هناسر  هب  رتشیب  دامتعا 
CNN نویزیولت یـس و  یب  یب  ویدار  لاثم , ناونع  هب  . تسا هدیرفآ  هنایمرواخ  يارب  یمهم  لأسم  یجراخ , ياه  هناسر  توافتم  یگنهرف و 

افیا یگرزب  شقن  سراــف  جــیلخ  نارحب  گــنج و  زین  ناریا و  یمالــسا  بــالقنا  ناــیرج  رد  هـک  دــندوب  يذوـفنرپ  يوـق و  هناــسر  ود 
ار دوخ  تاعالطا  زین  هقطنم  رد  دوجوم  یسایس  ياه  ماظن  اه و  شزرا  تخسرس  نادقتعم  یتح  هک  دوب  نانچ  اه  هناسر  نیا  تیمها  . دندرک

تسا یعیبط  ( 13 .) دـنداد یم  ناماس  رابخا  تاعالطا و  نآ  يانبمرب  ار  ناشدوخ  يدربهار  یـسایس / راتفر  تامیمـصت و  تفایرد و  اهنآ  زا 
3 تسا   . هدومن  یم  تیاده  زین  ار  ناربهر  نیا  تامیمصت  هتساوخان  هدوب و  یشنیزگ  قوف  تاعالطا  یگنهرف و ... ياه  هنیمز  ظاحل  هب  هک 

راکفا اعبط  يربخ و  ياه  شرازگ  رد  یگنهرف  ياه  بلاق  اه و  هشیلک  شقنیعمج  ياه  هناـسر  رد  اـه  بلاـق  اـه و  هشیلک  روضح  2 ـ  2 ـ   ـ
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ربخ همه  الوصا  تسا . هجوت  لباق  رتشیب  یبرغ  ياه  هناسر  رد  هژیو  هب  تیعـضو  نیا  اـما  تسا  ملـسم  يرما  اـه , هناـسر  هتخاـس  رب  یمومع 
یبرغ هایـس و  لباقم  رد  دیفـس  اهنآ , همه  يارب  دننک . یم  یگدنز  اهیروادـشیپ  اه و  هشیلک  يرـس  کی  اب  یبرغ  ناراگنربخ  زین  اهیرازگ و 
هناشن شیر , نتـشاد  ناملـسم , ياهروشک  رد  هک  یلاح  رد  تسا . نینچ  زین  باجح  شیر و  هلإسم  دراد  یلوصا  حـیجرت  یقرـش , ربارب  رد 
يرکف ياه  هنیمز  هب  هجوت  اب  برغ  یهورگ  ياه  هناسر  دوش , یم  یقلت  هداوناخ  نز و  تفارـش  رهظم  باجح  تسا و  رابتعا  یگداتفااج و 

هتفرـشیپ و یقرـش , ناسنا  یبرغ ـ  ناسنا  ریظن  دوخ  يا  هشیلک  تامیـسقت  رد  نداد  رارق  اب  هدرمـش و  مومذـم  ار  اهدامن  هنوگ  نیا  ناشدوخ ,
عـضاوم رد  اه  هناـسر  يرواد  یلک  روط  هب  (14 .) دـنهد یم  هأرا  فیرعت  لباق  ریغ  یبلاـق  جـیاتن  یتنـس , اـی  عجترم  لاربیل و  و  هدـنام , بقع 

یم دوخ  ياه  شزرا  دـیاقع و  هب  طقف  یبرغ  ياه  هناـسر  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ( 15 .) تسا هنامحر  یب  رایـسب  عزانتم  توافتم و  یگنهرف 
یتح نانآ  دننیبب . نشور  یتسرد و  هب  ار  يرگید  ندمت  راکفا و  دنفاکشرب و  ار  دوخ  ياه  هشیلک  اه و  بلاق  دنناوت  یمن  زگره  دنـشیدنا و 

یمحر یب  اب  دـننک و  یم  فیرعت  عادـبا و  دوخ  زین  ار  ( ))( Otherness تیریغ  )) هلإسم یلک  روط  هب  هناگیب و  يدوخ و  ياه  كـالم 
عماوج هنایمرواخ و  هزوح  رد  هژیو  هب  یبرغ  ياه  هناسر  مهم  يامعم  نیا  لاح , ره  هب  . دننک یم  یبایزرا  یفاکشوم و  ار  نارگید )) , )) مامت

هطلس 3 ـ  1 ـ  هنایمرواخ رد  یعمج  تاطابترا  تیعقوم  3 ـ  (   16 .) نارگید اب  حماست  رب  دـیکات  لاح  نیع  رد  يرگید و  یفن  تسا  یمالـسا 
گرزب ياـه  هناـسر  اـه و  تردـق  هجوت  دروم  هراومه  دوخ , يا  هقطنم  تیعقوم  لـیلد  هب  هناـیمرواخ  ياـهروشکبرغ  گرزب  ياـه  هناـسر 

هنایمرواخ یمالـسا , ییارگداینب  تفن و  هلإسم  سراف  جیلخ  نارحب  ات  درـس و  گنج  ات  یناهج  مود  لوا و  ياه  گنج  زا  دنا . هدوب  یناهج 
هک دـنراد  هقطنم  نیا  رد  يذوفن  نانچ  گرزب  ياـه  هناـسر  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما  . تسه هدوب و  زاـس  ربخ  یتـالوحت  نتـسبآ  هشیمه 

هاگن لأسم  هب  یبرغ  ياه  هناسر  ياه  هشیلک  زادـنا و  مشچ  هچیرد  زا  هناهاگآ  ان  اـت  دـننک  یم  راداو  ار  ناـیناهج  زین  اـهروشک و  نیا  مدرم 
:))... دسیون یم  هنایمرواخ  لأسم  رب  دیکإت  اب  مایپ )) يورین   )) ناونع اب  دوخ  باتک  رد  ربیارش  دنهد . لکش  ار  دوخ  راتفر  هشیدنا و  هدومن و 
لیلحت هوحن  رد  دنناوت  یم  دنـشاب , دـنمزاین  یفاضا  ياه  هنیزه  ای  کیتاملپید  راشف  نیرت  کچوک  لامعا  هب  هک  نآ  یب  گرزب  ياهروشک 

إشنم و دـح  رد  اهنآ  يربخ  ياه  هناسر  اه و  همانزور  زا  يدادـعت  اریز  دـنراذگ  رثا  اـیند  یقاـب  رب  هار , نیا  زا  هدومن و  ذوفن  یمومع  راـکفا 
دیاش دنتسناوتن و  زگره  هنایمرواخ  ياهروشک  (17 ((.) دـنریگ یم  رارق  یکاخ  هرک  ياه  همانزور  رگید  هدافتـسا  دروم  رابخا  راکفا و  عبنم 

خیرات لوط  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  دنراد . هاگن  نوصم  ادج و  تاطابترا  ندش  رت  یناهج  بالقنا و  زا  ار  دوخ  ورملق  هک  تسناوت  دـنهاوخن 
تردـق هک  ینامز  ره  اجک و  ره  هنایمرواخ , رد  . تسا هدرکن  دـیدهت  ار  ناناملـسم  یبرغ  ياه  هناسر  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  مالـسا , هقطنم و 

هب دوویلاه  تسا , هدـنام  زجاع  نوگاتنپ  هک  اجنآ  و  دنتـسرف . یم  رکـشل  یهورگ  ياـه  هناـسر  درادـن , ییآ  راـک  یحلاـصم  هب  اـنب  یماـظن 
نیرت گرزب  ییامنیـس  ياه  ملیف  زین  یعافد و  ياه  حالـس  هک  دوش  یم  رتراکـشآ  اـج  نآ  ود  نیا  نیب  هطبار  . تسا هدیـسر  یعطق  يزوریپ 
يارب یناهج , دـنم  تردـق  ياه  هناسر  مجاهت  (18 . ) دـنهد یم  لکـش  ار  ریخا  ههد  ود  رد  هنایمرواخ  هب  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  تارداـص 
هراشا مهم  هلإسم  هس  هب  ناوت  یم  لأسم , نیا  هلمج  زا  تسا . هدـش  زاس )) هلإـسم  , )) فعاـضم يا  هنوگ  هب  هناـیمرواخ , عماوج  اـهروشک و 
هلإـسم هس  نیا  یـسررب  هـب  یتآ  روطـس  یمالـسا . ياـهروشک  رد  یـسایس  مرفر  یندــم و 3 ـ  هعماـج  نارحب  رادـتقا 2 ـ  ياـمعم  :1 ـ  درک

هب یبهذم  روشک  کی  هچ  ره  دیدج , هنایمرواخ  رد  تسا  لمإت  قیقحت و  دـنمزاین  هک  دراد  دوجو  هیـضرف  کی  اج  نیا  رد  . دراد صاصتخا 
یم دراو  روشک  نآ  رب  يرتشیب  راشف  تشذگ , هک  یلیالد  هبانب  یبرغ , ياه  هناسر  دهد . یم  ناشن  يرتشیب  رطاخ  قلعت  دوخ  یتنس  گنهرف 
دهز هک  دنراد  یم  لیـسگ  هنایمرواخ  رد  اه  هناخ  نورد  هب  نانچ  ار  گنر  نافوط  زیگنا , هسوسو  ریواصت  يروآنف و  اب  اه  هناسر  نیا  دننک .

یم قوف  عماوج  زا  دنتسه , هدننکش  عبطلاب  هک  ار  یتنس  یمالسا و  لیاضف  هاگ  نآ  دنک و  یم  قرغ  دوخ  رد  هرابکی  هب  ار  یتنس  ییاسراپ  و 
رد تردق  یلصا  رگ  يزاب  عقاو  رد  یسایس , تاعزانم  طسب  یگنهرف و  قوفت  رازبا  ناونع  هب  موهفم , نیا  رد  یبرغ  ياه  هناسر  (19 .) دنیادز

فیرح یتحار  هب  اـهنت  هن  اـه  هناـسر  قیرط  زا  برغ  دـنا . هتـشاداو  شلاـچ  هب  ار  یمالـسا  ياـهروشک  اـه و  تلود  هک  دنتـسه  هناـیمرواخ 
هک دـنک  یم  يراـک  ناـهج , حطـس  رد  اـه  هناـسر  زا  هدافتـسا  ناـکما  زا  فیرح  ندوب  مورحم  اـب  هکلب  دـنک  یم  بولغم  ار  دوخ  یگنهرف 
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ناهذا راکفا و  رد  بیقر  دوجو  الوصا  ای  و  ییارگ و )... لوصا  ییارگداینب و  ریظن   ) دوش هداد  هولج  فراعتم  ریغ  يداـع و  ریغ  شنیفلاـخم 
هنیمز تابجوم و  يزیچ  هچ  دنتفرگ ؟ لکـش  هنایمرواخ  رد  دیدج  يرادتقا  ياه  تلود  ارچرادـتقا  يامعم  3 ـ  2 ـ  (   20 . ) ددرگ شومارف 
دهاش هنایمرواخ  ياه  تلود  هک  تسا  هدـش  هچ  نونکا  و  دومن ؟ كرادـت  نردـم  تلود  هب  يا  هلیبق  ماظن  زا  ار  اـهروشک  نیا  لوحت  ياـه 
خساپ تخادرپ . میهاوخ  قوف  لأسم  یـسررب  یهورگ و  ياه  هناسر  شقن  هدهاشم  هب  تمـسق  نیا  رد  دنتـسه ؟ دوخ  رادتقا  یجیردت  لاوز 

هب هنایمرواخ  رد  دوجوم  یسایس  گنهرف  يرکف و  ياه  شیارگ  اب  ار  اه  هناسر  نیا  تبسن  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  قوف  ياه  شـسرپ 
, دـیدج هناـیمرواخ  رد  يرادـتقا  ياـه  تلود  یجیردـت  لاوز  روهظ و  يزاـس , تلود  هلإـسم  هک  دـیامن  یم  نینچ  . مینک یباـیزرا  یتـسرد 
هناـگود و تیهاـم  هقطنم , نیا  رد  یعمج  تاـطابترا  دراد . هناـیمرواخ  رد  یعمج  ياـه  هناـسر  شرتسگ  اـب  يا  هظحـالم  لـباق  یگتـسبمه 

ناسکی يزاس و  ناسکی  يزکرم , تلود  تیامح  دروم  ياه  هشیدـنا  دـیاقع و  شرتسگ  هب  کـمک  اـب  فرط , کـی  زا  دـنراد  يا  هدـیچیپ 
یعزانمالب یلخاد  رادتقا  تردق و  اه , تلود  تسد  رد  اه  هناسر  زکرمت  یلک  روط  هب  تسا  هدومن  مهارف  ار  یلیابق  ياه  هورگ  رد  یشیدنا 

ناسنا یعون   )) روهظ بجوم  اهنآ , هب  ناسآ  لهس و  یـسرتسد  یبرغ و  ياه  هناسر  ندش  رت  یناهج  رگید , فرط  زا  و  تسا . هداد  نانآ  هب 
, هنایمرواخ دیدج  ياه  تلود  (21 .) تسا هدش  یمالسا  عماوج  یـسایس  گنهرف  رد  عونت  یگراپ و  دنچ  و  يزیرگ , قالخا  زیرگ ,)) رادتقا 
ار تلود  هاوخ  لد  رظن و  دروم  یمومع  راکفا  هک  دـننک  یم  یقلت  هاگـشناد ))  )) یعون ار  اهنآ  یعمج , ياه  هناسر  زاس  ناسکی  شقن  هبانب 

دناوتب هک  دوش  یم  یحارط  نانچ  یگنهرف  ياه  تسایـس  اب  ماگمه  یـشزومآ , ماظن  تلود , مود  يوزاـب  ناونع  هب  .و  دـنک یم  يزاـس  زاـب 
دنتسه یثلثم  علض  هس  یشزومآ , ماظن  یلخاد و  یعمج  ياه  هناسر  تلود , هاگتسد  بیترت , نیا  هب  . دیامن تیوقت  هیذغت و  ار  تلود  نیشام 

هطلس لیلد  هب  یعمج , ياه  هناسر  هژیو  هب  یشزومآ و  ماظن  رصنع  ود  لمع , رد  اما  دنشاب . هتشاد  نزاوتم  هعـسوت  دیاب  ریزگانب  اقطنم و  هک 
یم ادـیپ  هناـیمرواخ  رد  تلود  فادـها  تساوـخ و  اـب  ریاـغم  هعـسوت ي  روـشک , زا  جراـخ  یـشزومآ  ياـه  ماـظن  یلم و  ارف  ياـه  هناـسر 

رد نآ  رادـتقا  تیعورـشم  ینابم  تلود و  هاگتـسد  دوخ , صاخ  یـسایس  گنهرف  هعاشا  ظاحل  هب  یلمارف  ياه  هناسر  نیا , ربانب  ( 22 .) دنک
ربانب هنایمرواخ , صوصخ  هب  موس و  ناهج  ياـه  تلود  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  . دـنهد یم  رارق  راـشف  تحت  تدـش  هب  ار  یمالـسا  عماوج 
داوس حطـس  یمومع و  شزومآ  شرتسگاب  اما  دـننک  یم  تیوقت  ار  یعمج  ياه  هناسر  یـشزومآ و  ماظن  دوخ , هعـسوت  ظـفح و  ترورض 

یلمارف یعمج  ياه  هناـسر  هب  هناـیمرواخ  مدرم  قوف , ياـهروشک  لـخاد  رد  یعمج  طاـبترا  ياـهرازبا  یمک  دـشر  هعـسوت و  زین  و  مدرم ,
هب یبرغ  ياه  هناسر  ياه  مایپ  اهنت  هن  دـننک . یم  نیمات  اهنآ  زا  ار  دوخ  يربخ  ياـهزاین  زا  یمهم  شخب  دـندرک و  ادـیپ  يرتشیب  یـسرتسد 

هناسر اهنت  هن  یتیعـضو , نینچ  رد  (23 .) دوشیم عقاو  زین  یلخاد  ياه  هناسر  یبایزرا  رب  یکـالم  هکلب  دـنک  یم  ذوفن  ناناملـسم  ياـه  هناـخ 
لیبق زا  یگنهرف  تاظحالم  یخرب  زین  رباربان و  يژولونکت  لیلد  هب  هکلب  دنوش  یم  یلخاد  ياه  همانزور  امیس و  ادص و  بیقر  یبرغ , ياه 
هراشا زندیگ  دوش . یم  مامت  یناهج  گرزب  ياه  هناسر  دوس  هب  یمومع , راکفا  بلج  يارب  دربن  یبرغ , رهاظم  یناور  ياه  تیباذج  یخرب 

اب دـنناوتب  هک  دنتـسه  یتردـق  عبانم و  نانچ  دـقاف  اریز  دـنراد  يرتشیب  يریذـپ  بیـسآ  صوصخ  هب  موس , ناهج  ياـهروشک  هک  دـنک  یم 
طابترا لیاسو  مه  یلخاد و  ياه  هناـسر  مه  هک  تسین  يدـیدرت  (24 .) دننک تیامح  ظفح و  ار  دوخ  یگنهرف  لالقتـسا  اهنآ , زا  هدافتـسا 

اموزل دـنهد , یم  هأرا  دوخ  هعماج  ناهج و  زا  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  يریوصت  نیارباـنب , دـنراد . يا  هشیلک  یتیلاـعف  برغ  یناـهج  یعمج 
مک تسد  تسین , نینچ  رگا  و  دـشاب . دـنهاوخ , یم  هک  ناـنچ  اـهنآ  هعماـج  ناـهج و  دـنلیام  هکلب  تـسین  هناـفرط  یب  لـماک و  يریوـصت 
نیا نابطاخم  مه  يدایز  رایسب  دح  ات  هنایمرواخ  رد  یناهج  ياه  هناسر  شرتسگ  هتبلا  . دنشاب هتشادن  يرگید  ریوصت  ای  روصت  ناشنابطاخم 

یجراخ و یعمج  طابترا  ياه  هناسر  ياه  هشیلک  تیهام و  يرایسب  دح  ات  نانآ  تسا . هدز  مه  رب  ار  قوف  هلداعم  هدومن و  رایشه  ار  هقطنم 
اتبسن ریوصت  دنهاوخب  رگا  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  و  دنناد . یم  ار  اه  بلاق  نآ  زا  هتـساخرب  تامازلا  مزاول و  هدرک و  فشک  ار  یلخاد 
طیارش رد  هنایمرواخ  مدرم  بیترت , نیدب  دنونشب , ار  ناگمه  نخس  هک  تسا  مزال  دنشاب , هتـشاد  نآ  تالوحت  ناهج و  زا  یعماج  لماک و 

ناگدـننیب ناگدنونـش و  باختنا , تیعـضو  رد  دـنناوت  یمن  زگره  یلخاد  ياه  هناسر  همه , نیا  اب  . دـنراد يرتشیب  باختنا  تردـق  دـیدج 
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مهم دنتسه . هجاوم  یتالکشم  اب  زین  غیلبت  هویش  ربخ و  تیریدم  ثیح  زا  کیژولونکت , ياه  فعض  رب  هوالع  نانآ  دنـشاب . هتـشاد  يرتشیب 
هجیتن (25 . ) تسا مزال  ریغ  ياهیرادفرط  هبناج و  کی  اراکـشآ  ياه  شرازگ  زین , و  باذـجریغ , نایرع و  غیلبت  اه , هناسر  نیا  صقن  نیرت 
بـسک هب  لیامت  یلم و  یعمج  طابترا  لیاسو  ياهـشرازگ  رابخا و  هب  يدامتعا  یب  یموب , ياه  هناسر  زا  ناملـسم  مدرم  یگدزلد  رما , نیا 

زا دوش , یم  مه  دـیدشت  ینارحب , عقاوم  رد  ابلاغ  هک  یجراخ , ياـه  هناـسر  هب  تبـسن  يدرکیور  نینچ  تسا . هناـگیب  ياـه  هناـسر  زا  ربخ 
رد هنایمرواخ  ياـه  تموکح  هک  یلاـح  رد  (26 .) دوـش یم  لیدـبت  مدرم  یمأد  يداـع و  زاـین  هب  رورم  هب  يا , هدوـت  یـسانش  ناور  ظاـحل 

نخـس رد  اهروشک  نیا  مدرم  دنهد  یم  قوس  تلود  زا  هبناج  همه  عافد  تسب  نب  هب  ار  یلخاد  یناگمه  ياه  هناسر  دوخ , رادـتقا  ياتـسار 
یم بسک  هناگیب  ياه  هناـسر  زا  ار  دوخ  تاـعالطا  یتقو  مدرم  هک  تسا  نیا  هتکن  دـننک . یم  هعجارم  یبرغ  عباـنم  هب  دوخ , تالکـشم  زا 

رد یبرغ  ياه  هناسر  زا  هتـساخرب  یـسایس  گنهرف  یعون  تقیقح , رد  . دننک یم  میظنت  ار  دوخ  دیاقع  زین  تاعالطا  نامه  ساسا  رب  دننک ,
دیدج ياه  تلود  هنایمرواخ و  ياهروشک  تسا  هدرک  دـشر  هنایمرواخ  رد  اه  تموکح  تیعورـشم  یتنـس و  یـسایس  گنهرف  اب  ضراعت 

گنهرف تاحیضوت  (27 . ) دـنا هتفرگ  رارق  نویـسازیتارکومد  رادـتقا و  مهم  هزاسمهان  رد  تیعـضو , نیا  اب  هلباقم  ترورـض  لیلد  هب  اـهنآ ,
یلصا بلطم  هتکن و  هس  رب  دیاش  ثحب  روحم  تسا . هدننک  دیماان  رایسب  هنایمرواخ  یـسایس  گنهرف  یگنهرف و  تیعـضو  باب  رد  ناسانش 
یلصا نخس  تسین . اهرادتقا  یجیردت  لاوز  ای  یسارکومد  عانتما  رس  رب  زگره  ام  ثحب  یسارکومد . ییارگ و  رادتقا  مالسا , دشاب  زکرمتم 

یم هچ  تسایـس  هزوح  رد  ناشنید  هک  دـنناد  یمن  اهنآ  تسا . ینارحب  نموم  ياـه  هدوت  هوبنا  تناـید و  عضو  ناـیم , نیا  رد  هک  تسا  نیا 
زا یتواـفتم  ياهریـسفت  هک  تسا  یعیبط  هدـیچیپ , يرکف  عاـضوا  نیا  رد  تسا ؟ رتهب  دـنرگنب , رظنم  مادـک  زا  ار  نید  هک  نیا  اـی  دـیوگ و 

هداز دـسر , یم  رظن  هب  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  هنایمرواخ  رد  یمهم  نیداینب  یمالک و  تاشقانم  ناس , نیدـب  و  دـبای . جاور  مالـسا  تناـید 
ثحب لیـصفت  یکدـنا  اب  هلاقم  نیا  ینایاپ  تمـسق  رد  هراب , نیا  رد  ( 28 .) تس اه  هناسر  یلاجنج  طیحم  رد  یـسایس  یگنهرف /  تاـشقانم 

رد یـسایس  تکراشم  يارب  نقتم  ینابم  يرـس  کی  يوج  تسج و  رد  يرظن  ياه  شالت  نونک , ات  دـنچ  ره  تروص , ره  هب  . دـش دـهاوخ 
هلإسم یتوافتم  ياـه  هنوگ  هب  عماوج  نیا  زا  يرایـسب  کـیروئت  تالکـشم  نینچ  مغر  یلع  اـما  تسا  هدـشن  هدرتسگ  نادـنچ  هناـیمرواخ ,

عون کی  رد  رضاح , طیارش  رد  هنایمرواخ  یمالـسا  عماوج  هک  تفگ  ناوت  یم  (29 .) دنا هداد  هعـسوت  حرط و  ار  یمومع  يارآ  تاباختنا و 
یموـمع و راـکفا  هصرع  هـک  لاـح  هتـشذگ و  زین  لـمع و  رظن و  ییادـج  دـنا  هـتفرگ  رارق  ریزگاـن  (( Dichotomization یگناگود

لباق یتیمها  قوف , هدیدپ  یعامتجا  یـسایس  جیاتن  (30 .) تسا هدومن  تیعورـشم  نارحب  یباتژک و  یگناگدنچ , راچد  ار  یـسایس  گنهرف 
هرانک میرحت و  اب  یتح  ضراعتم و  ار  تلود  راتخاس  هراومه  یگنهرف , یعامتجا و  یسایس , نیلاعف  نیب  قاقـش  فرط , کی  زا  دراد . هجوت 

. دنوش یم  لیدبت  يدج  يداقتنا و  زکارم  اهورین و  هب  هدیرب و  تلود  زا  نانیا  دنک  یم  هجاوم  یتیریدم  يرکف و  ياهورین  زا  یشخب  ییوج 
یماظن تامادقا  هب  ار  همکاح  تإیه  هدومن و  لزلزتم  ار  تلود  هیاپ  هرکیپ و  یموق , یعامتجا و  ياه  شنت  جاوما  شرتسگ  رگید , فرط  زا 

هجو تیوقت  ياتـسار  رد  قارع و ... ناتـسبرع , یبیل , رـصم , ریظن : هنایمرواخ , ياه  تلود  زا  يرایـسب  تیاهن  رد  دـهد . یم  قوس  یتینما  و 
باب رد  یتیعـضو  نینچ  هک , نیا  رت  مهم  (31 .) دنتـسه هعماج  زا  هتفاب  ادج  يا  هتفات  هک  دـننام  یم  يریازج  ناس  هب  هراومه  دوخ , يرادـتقا 
ياه تلود  تیبوضغم  هدـش و  طلخ  یمالـسا  تناید  اب  یبرغ  ياه  هناسر  ياه  هشیلک  بوچراچ  رد  یلو  طلغ , هب  هنایمرواخ , ياه  تلود 

. دنرادنپ یم  فدارم  مدرم  یبهذم  گنهرف  یتسس  فعـض و  هقطنم و  رد  یبرغ  ياهدرکیور  مسیرالوکـس و  دشر  اب  هابتـشا  هب  ار  دوجوم 
یگژیو هن  هنایمرواخ و  رد  دـیدج  ياهیروتاتکید  تیهام  هن  تسا , یبرغ  ياـه  هناـسر  ياـه  هشیلک  هداز  هک  يا  هتفـشآ  طیارـش  نینچ  رد 

یم ادیپ  یتصرف  دوجوم , ياهیروتاتکید  هکنیا  رتدب  دنوش . یمن  نشور  کیکفت و  مادک  چیه  رـصاعم , یمالـسا  ياه  شبنج  يوهام  ياه 
رد يرایسب  تالکشم  یمدرم , تیعورشم  تیوقت  اب  هکلب  دننک  ظفح  ار  دوخ  اهنت  هن  یمالسا  ياه  ماظن  ناونع  هب  دوخ  یفرعم  اب  هک  دننک 

, یبرغ گرزب  ياه  هناسر  تیمکاـح  هب  هجوت  اـب  هقطنم  ياـه  تلود  لاـح , ره  هب  (32 .) دنیامن كرادت  لیـصا  یمالـسا  ياه  شبنج  ربارب 
زا یجراخ , ياه  هناسر  زا  ثعبنم  یـسایس  گنهرف  لـباقم  رد  دـنناوتب  هک  دنتـسه  يا  یگنهرف  تسایـس  یعون  يوج  تسج و  رد  هراومه 
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هدرکن ادـیپ  تاجن  تاضراعت  نیا  زا  زگره  هک  تسا  هداد  ناشن  ریخا  ياه  لاـس  هبرجت  اـما  دـنیامن  عاـفد  دوخ  هدننکـش  نزوماـن و  تإـیه 
تـسایس رد  يراد  اـنعم  دـنم و  هدـعاق  تروص  هب  دـنناوت  یمن  زگره  مدرم  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  یـسایس  متـسیس  اـهروشک , نیا  رد  . دـنا

قلخ يا  هظحل  یـسایس , ياه  هورگ  تسا . دوقفم  نآ  طیارـش  تامدقم و  اما  دراد  دوجو  تاباختنا  یـسارکومد و  رهاظم  دـننک . تکراشم 
تکراشم هب  هک  يرت  مک  تیمها  مغر  یلع  هناـیمرواخ  ياـه  تلود  ( 33 .) دننک یم  شکورف  هلـصافالب  زین  تاباختنا  زا  دعب  دـنوش و  یم 

ره اهروشک , نیا  زا  يرایسب  رد  دنرامگ . یم  تمه  یمومع  یهاگآ  تالیصحت و  حطس  شیازفا  هب  ینوزومان  روط  هب  دنهد , یم  یـسایس 
شـشوپ تحت  ناناوج  هک  تسا  یتامدقم  نیرت  مهم  زا  یکی  رما , نیا  دنک . یم  ادیپ  شیازفا  یهاگـشناد  یمومع و  شزومآ  طسوتم  هلاس 

رد ار  هدرک  لیـصحت  راشقا  قح , کی  ناونع  هب  تکراشم  عقوت  اب  و  هداد , قوس  یـسایس  تکراشم  تحاـس  هب  ار  تلود  ناـگیار  شزومآ 
یندمت ياه  شزرا  ینابم و  اب  مه  اتدمع  هک  هدرک  لیصحت  راشقا  یـسایس  گنهرف  (34 .) دهد یم  رارق  تلود  اب  ناهنپ  راکـشآ و  ضراعت 

ياـه هصرع  رد  تکراـشم  زا  دـناوت  یمن  زگره  هک  دریگ  یم  لکـش  يا  هنوگ  هب  اـه  هناـسر  یپ  رد  یپ  جاوما  هیاـس  رد  دنرتانـشآ , برغ 
, تسا هنایمرواخ  گنهرف  تسایس  یـسایس و  گنهرف  رد  یگناگود  رگ  نایب  هک  یتیعـضو  نینچ  لاح  ره  هب  دیامن . یـشوپ  مشچ  یمومع 

سکوداراـپهنایمرواخ رد  یندـم  هعماـج  نارحب  3 ـ  3 ـ  تسا   . هتخادـنا  یـضراعتم  هژیو و  تیعقوـم  رد  ار  اـهروشک  نـیا  یندـم  هعماـج 
تـسب نب  رد  ار  یندم  هعماج  زا  ییاه  شخب  دنک و  یم  لیمحت  یندم  هعماج  يارب  هک  ییاه  تیدودحم  مغر  یلع  ثحب , دروم  يرادـتقا 

نیا هنایمرواخ , ياهروشک  رد  یندـم  هعماج  دـنور  دراد . مه  يرگید  مهم  جـیاتن  دـهد , یم  قوس  هناگیب  ياه  هناـسراب  ییوسمه  ماـهتا و 
يارب یـشخب  يدازآ  نیا  اما  دـنا . هتفر  شیپ  یندـم  ياه  تیلاعف  يدازآ  يوس  هب  یتاجرد , اب  اهروشک  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  تیعقاو 

زا يرایـسب  رد  يدح  ات  هک  یندـم  ياهیدازآ  دـنیآرف  فالخرب  (35 .) تسین اه  تلود  ندـش  رالاس  مدرم  ياـنعم  هب  زگره  یندـم , هعماـج 
يرالاس مدرم  تسا . هداتفین  قافتا  زونه  هعماج  رد  دنمداهن  يرالاس  مدرم  هدیدپ  تسا , ظوحلم  اهنآ  یندـم  هعماج  یمالـسا و  ياهروشک 

دشاب یم  یـسایس  یگدنز  رد  زیمآتباقر  تیلاعف  نآ , زا  رت  مهم  فلتخم و  ياه  هورگ  تکراشم  هب  رظان  دراد و  یباجیا  هبنج  هعماج  ندرک 
یمالـسا تاجن  ههبج  ياـه  یماـکان  رد  یطیارـش  نینچ  نادـقف  ( 36 .) دـنک یم  تیاـکح  یندـم  ياـه  هورگ  یباـجیا  دازآ و  هدارا  زا  هـک 

اما تسا  يار  تـینما  تاـباختنا و  رد  تباـقر  یـسارکومد , لبمـس  . تـسا ( 37) دوهـشم حوـضو  هب  تاـــباختنا 1992  رد   ( ( FIS ریازجلا
یندم هعماج  نامه  لزنم , نآ  دشاب , هتشاد  یهاگتساخ  لزنم و  کی  یـسارکومد  رگا  دوش . یمن  دودحم  تاباختنا  رد  زگره  یـسارکومد 

یم داجیا  دنورهش  تلود و  نیب  یطساو  دح  تلود , راشف  شهاک  روظنم  هب  تاعامج , بازحا و  زا  معا  یندم  ياه  هورگ  هک  ییاج  تسا 
ياه متسیس  رد  ار  دوخ  هژیو  راک  یمامـضنا  موهفم  کی  ناونع  هب  اما  تسا  یلیلحت  موهفم  کی  دنچ  ره  یندم  هعماج  بیترت , نیدب  . دننک
تسا تسرد  هتکن  نیا  یندم , هعماج  یسارکومد و  هطبار  زا  ریسفت  نیا  قبط  دهد . یم  ناشن  تباقر , تکراشم و  ياهوگلا  دجاو  یـسایس 
یسایس ياه  تیلاعف  هقباس  ثیح  زا  اماتسا  هدش  رتزاب  هنایمرواخ  رد  یندم  هعماج  یناهج , ياه  هناسر  دشر  رخإتم و  تالوحت  هیاس  رد  هک 

هب هنایمرواخ , یمالـسا  ياهروشک  زا  کی  ره  رد  یندم  هعماج  هک  درک  دـیکات  دـیاب  (38 . ) دـنک یم  يرپس  ار  دوخ  ییادـتبا  نارود  زونه 
هک نانچمه  دراد . سوملم  دنویپ  ... ناگربخ و دقع , لح و  لها  میهافم  اب  یتنـس  ظاحل  هب  هک  دنراد  يا  هژیو  تیهام  یخیرات , هقباس  لیلد 

هنوگ نیا  فیرعت  هب  انب  یـصاخشا  اه و  هورگ  نینچ  زین  یمالـسا  عماوج  رد  دوش . یم  یقلت  لداعت  گنوآ  یبرغ , موهفم  رد  یندم  هعماج 
اب یـصاخشا  اه و  هورگ  نینچ  زین  مالـسا  لبق  میهافم  رد  یتح  دنا . هدش  یم  یقلت  نامکاح  ارما و  مدرم و  طساو  هقلح  هراومه  دنا و  هدوب 

يارب هلیبق , نارود  رد  و  هعماج , مکاح  يارب  ناشلقتسم  تامیمصت  یخرب  یتح  اهنآ و  ناما  هک  دنا  هدوب  هراشا  دروم  تاداس  افرش و  ناونع 
هتفرگ و ياج  یمالسا  تفالخ  تلود و  داهن  رد  زین  مالسا  شرتسگ  زا  سپ  یلیابق  تنـس  نیا  دش . یم  هتـسناد  ارجالا  مزال  لیابق , ياسور 

نارود رد  یندـم  هعماج  تیمها  هاگیاج و  زا  يا , هژیو  رـصانع  دوجو  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  قوف , تاراشا  هب  هجوت  اب  (39 .) دش دنمداهن 
تیعقوم اعبط  رـصانع و  نیا  جـیردت  هب  دوش , هداد  حیـضوت  دـیاب  يرگید  ياج  رد  هک  یلیالد  هبانب  اما  دـنک  یم  تیاکح  یمالـسا  ندـمت 

هک دسر  یم  رظن  هب  . دنتفرگ رارق  دادبتسا  هتسب  هریاد  رد  تهج  ره  هب  یمالسا  عماوج  دومن و  بورغ  یمالـسا  ياهروشک  رد  یندم  هعماج 
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, رگید فرط  زا  تشاد , زین  هنایوج  الیتسا  تلاح  هک  برغ  يایند  اب  یندـمت  ياهدروخرب  و  فرط , کی  زا  ناناملـسم  نوزفا  زور  طاطحنا 
دادبتـسا زا  لماک  رود  کی  یط  زا  سپ  هنایمرواخ  دومن . مهارف  ار  یمالـسا  عماوج  رد  يرواب  دوخ  یهاگآ و  دوخ  ياه  هنیمز  جـیردت  هب 

يرظن ياه  هنیمز  دوخ , يرکف  یعامتجا و  یسایس /  ثاریم  ددجم  یبایزرا  يرگنزاب و  رد  شـشوک  اب  ماجنارـس  یگدز , برغ  ات  یخیرات 
, هنایمرواخ ياپون  یندـم  هعماج  هک  تفگ  ناوت  یم  . تسا هدومن  مهارف  اهروشک  نیا  رد  یندـم  هعماـج  روهظ  يارب  يدـیدج  یعاـمتجا  و 

زگره لبق , ههد  دـنچ  فالخرب  دراد , دـیدج  نارود  هب  دوخ  ياه  تنـس  نورد  زا  هک  يراذـگ  لیلد  هب  اریز  دراد  ار  دوخ  هژیو  صیاصخ 
یندمت ياهدروخرب  لاح , نیع  رد  دراد . برغ  زا  لقتسم  یموب و  هغبص  تهج , نیدب  دنک و  یمن  یفن  ار  شیوخ  یمالسا  یسایس /  تنس 

هب انب  دـنچ  ره  بیترت , نیا  هب  (40 .) تسا هدومن  كرادـت  عماوج  نیا  رد  لهاست  یـشیدنادازآ و  يداقتنا , رکفت  زا  يزادـنا  مشچ  دـیدج ,
ماظن زا  يرایـسب  هنایمرواخ , هژیو  یندـم  هعماج  هک  درک  دـیکات  دـیاب  اما  تسا  هتفاین  ققحت  هنایمرواخ  رد  یـسارکومد  اـه , یبرغ  فیرعت 

یـسایس یگدـنز  یباـیزرا  رد  اـه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی  اذـل  تسا . هدرک  لیدـعت  یبسن  روط  هب  دـنچ  ره  ار , اـهروشک  نیا  یـسایس  ياـه 
نیدلا دعـس  هک  نانچمه  . تسا شرتسگ  هعـسوت و  لاح  رد  جیردت  هب  هک  تسا  یندم  هعماج  نیا  لامآ  اهوزرآ و  قمع  لیلحت  هنایمرواخ ,

هنایمرواخ رد  یندم  هعماج   1960 ياه 80 ـ  ههد  رد  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  یعمج  ياه  هناسر  ریثإت  تحت  دـنک , یم  يروآ  دای  میهاربا 
نانچ اما  دـندوب  تسایـس  رد  ذوفن  بحاص  لاعف و  هنایمرواخ  رد  یکچوک  تیلقا  اهنت  نیا , زا  لبق  ( 41 .) تسا هدرک  ادیپ  يدایز  شرتسگ 
مغر یلع  رتدیدج  ياه  هورگ  تسا . دشر  لاح  رد  ریازجلا و ... رـصم و  رد  یـسایس  نیلاعف  نیا  دادعت  دهد , یم  شرازگ  نیدلا  دعـس  هک 
هیاپ ریازجلا , نانبل و  نمی , دننامه : اهروشک  یخرب  رد  دنا . هدروآ  يور  یـسایس  تکراشم  هب  يدایز  دح  ات  دنراد , هک  ییاه  تیدودـحم 

نینچمه سنوت و  رد  تباـقن ))  )) شبنج رـصم , رد  نیملـسملا  ناوـخا  (42 .) تسا دوهـشم  الماک  یـسایس  بازحا  يریگ  لکـش  هیلوا  ياه 
ياه تیلاعف  جاور  يریگ و  لکـش  دـنور  زا  تیاـکح  یعون  هب  دوخ  هیروس  رـصم و  رد  ریخا  ياـه  لاـس  یگنهرف  يداـصتقا و  ياـهیدازآ 
ریثإت تحت  يدنورهـش  موهفم  دـشر  رـشب و  قوقح  نارادـفرط  نانز , تیعمج  زا  ناوت  یم  اـه , تیلاـعف  نیا  راـنک  رد  و  ( 43 .) دنراد یندم 

نیا هب  زگره  هنایمرواخ , رد  یندم  هعماج  تیعـضو  باب  رد  قوف  تاراشاتلود  یندم و  هعماج  هطبار  3 ـ  3 ـ  1 ـ  (   44 .) درک دای  اه  هناسر 
تسردان عقاو  هب  ییاعدا  نینچ  تسا . یعطق  يریگ  لکـش  لاح  رد  ای  دراد  دوجو  يوق  یندم  هعماج  کی  اهروشک  نیا  رد  هک  تسین  انعم 
ياهروشک هنایمرواخ و  هژیو  یندـم  هعماج  کی  روهظ  ياـه  هناـشن  شیاز و  طیارـش  شیب  مک و  هک  دوب  هتکن  نیا  رب  اـم  دـیکات  اـما  تسا 

هعماج یخیرات , ظاحل  هب  تسا . مهبم  هدننکـش و  زونه  اهروشک  نیا  رد  یندـم  هعماـج  دنورهـش و  موهفم  . تسا صیخـشت  لـباق  یمالـسا 
شلاچ لمحت , مدـع  یخیرات  تنـس  اب  توافتم , یعامتجا  یـسایس /  يارآ  لمحت  لـهاست و  رب  دوخ  دـیکات  رد  هناـیمرواخ  ياـپون  یندـم 

يراـتخاس و ینوزوماـن  تاـبجوم  عماوج , نیا  نورد  رد  برغ  گـنهرف  ذوفن  یتنـس , یخیراـت و  عناوم  رظن  عـطق  نینچمه  و  دراد . يدـج 
ننس زا  يرود  ظاحل  هب  اما  دنزیتس  رادتقا  هک  لاح  نیع  رد  یبرغ , ياهروشک  زا  رثإتم  هنایمرواخ , نارکفنـشور  . دنا هدومن  مهارف  ار  یمهم 

هعماج یتنس  ياهشخب  اب  فالتأ  اب  دنناوت  یمن  زگره  دنا و  هدروآ  يور  یسایس  ریغ  يا و  هیـشاح  یگدنز  هب  هدش و  يوزنم  دوخ , عامتجا 
يزاس و بزح  دنیارف  رد  يا  هلیبق  ياهیدنب  تروص  شقن  زین  قارع و  رد  اهدرک  هلإسم  هتبلا  دنهد . لیکـشت  یلاعف  یـسایس  يورین  یندـم ,
رد یندـم  هعماج  هک  دومن  ناعذا  دـیاب  یلک  روط  هب  اما  دـنراد  هجوت  لباق  تیمها  تیوک  رد  هیناوید ))  )) داهن اـی  نمی و  نویـسازیتارکومد 

هعسوت و رد  ثیح  نیا  زا  و  تسا . یعامتجا  یسایس /  ياهاضاقت  عضاوم و  تیبثت  تهج  مزال  ییوسمه  ینورد و  ماجسنا  دقاف  هنایمرواخ ,
یم یقلت  هناـیمرواخ  رد  یـسایس  یگدـنز  هژیو  ياـه  هزاـسمهان  نیرت  مهم  زا  نیا  تساـه و  تـلود  تیاـمح  دـنمزاین  دوـخ , ياـقب  یتـح 
دنک یم  ادیپ  انعم  تموکح  اب  تفلاخم  رد  یندم  هعماج  ماود  ماوق و  نیاربانب , دراد و  رادتقا  دض  یقطنم  یندم , هعماج  دنچ  ره  (45 .) دوش

تردـق يرالاس و  مدرم  جاور  هطبار  دـنراد . یندـم  هعماج  يانب  یتح  ماجـسنا و  تیامح , رد  یـساسا  شقن  هنایمرواخ  ياه  تموکح  اـما 
زا ناگدنـسیون  زا  رایـسب  هک  تسا  يا  هطقن  اـهنت  هناـیمرواخ  رد  کـیتارکومد  مظن  داـجیا  رد  اـه  تلود  شقن  هصـالخ  روـط  هب  و  تلود ,

, هنایمرواخ ياپون  یندـم  هعماج  زا  تیامح  يارب  اه , هاگدـید  نیا  قباطم  (46 .) دنا هداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  نآ  نوگانوگ , ياه  هاگدـید 
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رد تموکح  شقن  لیلحت , نیا  رد  دریگ . تروص  الاب  زا  حالـصا  یعون  هک  دراد  ترورـض  تسا و  یـساسا  تلود  یحالـصا  ياه  هماـنرب 
نیمإت ار  یندم  هعماج  تیعورشم  يدنمناوت و  تلاح  نیرتهب  رد  دناوتب  هک  یسایس  حالصا  تسا . يداینب  هنایمرواخ  یسایس  حالصا  هژورپ 

تاعزانم و حرط  هب  ترورض , هب  هک  تسا  نآ  یتنس  ثاریم  هقطنم و  اب  بسانتم  یعامتجا  یسایس /  تاحالـصا  اه و  شبنج  دنمزاین  دنک ,
تراظن و دـنهد , ماجنا  دـنناوت  یم  هقطنم  هاگآ  ياـه  تلود  هچنآ  ( 47 . ) دوش یم  متخ  ناملـسم  نادنمـشیدنا  بناج  زا  يرکف  تاـشقانم 
( دنتـسه هدـننک  دـیدهت  یخیرات  ظاحل  هب  هک   ) نآ یفنم  داعبا  زا  تبقارم  نمـض  دـنناوتب  هک  تسا  يرکف  یـسایس /  تـالداجم  نیا  لرتنک 

نیا ریغ  رد  دـنبای . تسد  نامز  تامازلا  مزاول و  اـب  بساـنتم  یقطنم و  جـیاتن  هب  یثحاـبم  نینچ  اـت  دـنیامن  كرادـت  یملاـس  نما و  ياـضف 
رد هک  دومن  دیکات  دیاب  لاح  ره  هب  دراد . تاحالصا  یخیرات  قیوعت  بوکرس و  يزاس , ناسکی  هب  لیامت  تلود , يرادتقا  قطنم  تروص ,
هک نانچ  . تسا هتفرگ  رارق  هدیچیپ  تیعـضو  یگناگ و  ود  کی  رد  هنایمرواخ  رد  یندم  هعماج  برغ , یعمج  ياه  هناسر  شرتسگ  طیارش 

قارع و رصم , نوچ : یهباشم  ياهروشک  روشک و  نیا  نارکفنشور  دهد , یم  حیضوت  سنوت  یندم  هعماج  یسررب  رد  یـسمره  یقابلادبع 
ـ  دنا 1 هدـش  میـسقت  طلـسم  شیارگ  ود  ریثات  تحت  توافتم و  هورگ  ود  هب  اتدـمع  دنتـسه , یندـم  هعماج  زا  یـشخب  دوخ  هک  ناریا  یتح 

تاناکما و تیعضو , نیا  (48 .) یبهذم یتالیکشت /  ياه  یهاگآ  یمالـسا و  ياه  شیارگ  دشر  یبرغ 2 ـ  گنهرف  هوجو  یخرب  شرتسگ 
3 4 ـ  تسا   . هدومن  مهارف  هنایمرواخ  رد  یسایس  تاحالصا  ياتسار  رد  يرکف  یسایس /  ياه  شبنج  يریگ  لکش  يارب  يدعاسم  طیارش 

گنج ياه  لاس  یط  هناـیمرواخ , رد  نآ  بقاـعتم  یـسایس  تـالوحت  يزاـس و  تلود  دـنورهنایمرواخ  رد  یـسایس  حالـصا  ناناملـسم و   ـ
مـسیلانویسان مسیرالوکـس و  تفرگ . لکـش  یبرغ  یللملا و  نـیب  ياـه  ناـیرج  زا  رثاـتم  هـکلب  دوـخ  لالقتـسا  رد  هـن  مود , لوا و  یناـهج 

, هقطنم رد  یندمت  تاطابترا  ناکما  اه و  هناسر  ندش  رت  یناهج  تازاوم  هب  یمالسا  ياهروشک  رد  اما  دوب . نارود  نیا  طلـسم  يژولوئدیا 
ياـه هناـسر  هک  دـیدرگ  رتیوق  هاـگ  نآ  شیارگ  نیا  تسا .)) لـح  هار  اـهنت  مالـسا   )) درک یم  اـعدا  هک  تفرگ  توق  زین  يرگید  شیارگ 

دقن دروم  ار  برغ  هعماج  یندمت  یفـسلف و  ینابم  هسنارف و ... ياه 1968  لاس  ییوجـشناد  ياه  شبنج  ساکعنا  اب  برغ , یعمج  طابترا 
دروم برغ  نارکفنشور  زا  یکدنا  دادعت  نایم  رد  طقف  يدامتم  لاس  نیدنچ  ات  یناهج و  گنج  ود  هلـصاف  رد  هک  مالـسا  (49 .) دنداد رارق 

هب برغ ,)) داسف  ای  لاوز   )) هیرظن نوزفا  زور  دـشر  ربارب  رد  لیدـبت و  عماوج  نیا  طلـسم  یـسایس  يژولوئدـیا  هب  جـیردت  هب  دوب , تیامح 
دراوم رایسب  رد  دنداد و  رارق  دیدهت  دروم  ار  هنایمرواخ  رالوکس  ياه  تلود  فلتخم , ياحنا  هب  یمالـسا  ياه  شبنج  . تفرگ جوا  تدش 

, هیکرت ياهروشک : رد  هک  یلاح  رد  تشاد  یماظن  تلاح  نادوس  رد  دیدهت , لباقت و  نیا  دندرک . دوعـص  زین  تیقفوم  ياه  هلپ  نیرتالاب  ات 
, بیترت نیدـب  دـش . رهاظ  رایع  مامت  بالقنا  کی  تروص  هب  یعیـش  ناریا  رد  برغ و  زا  مهلم  ياه  یـسارکومد  بلاق  رد  ناـنبل  ریازجلا و 
, ندش یـسایس  يزیخ و  زاب  نیا  رد  دندیدرگ و  رهاظ  هنایمرواخ  طلـسم  یـسایس  ياهیژولوئدـیا  تروص  هب  ود  ره  ینـس , یعیـش و  مالـسا 

رصاعم ياهیژولوئدیا  رد  لمإت  (50 .) دنتـشاد یمهم  شقن  هنایمرواخ , رد  لاعف  یناهج و  گرزب  ياه  هناسر  هژیو  هب  یهورگ , ياه  هناـسر 
زا یخرب  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  دهد . یم  ناشن  یـسارکومد  ياه  ماظن  اب  سایق  رد  ار  اهنآ  هناگود  عضوم  هنایمرواخ , رد  نایارگ  مالـسا 
هک درک  دـیکات  دـیاب  هتبلا  . دـنداد تبثم  ياـه  شیارگ  یخرب , یفنم و  عضوم  یـسارکومد  هب  تبـسن  ناملـسم , نارکفتم  ناـیارگ و  مالـسا 

هعیش ناهج  هب  یمالسا  هعماج  گنهرف و  یتنس  میسقت  اب  زگره  یسارکومد , نافلاخم  ای  نارادفرط  هب  یمالسا  عماوج  نادنمـشیدنا  میـسقت 
ناهج بیترت , نیدـب  . دروخ یم  مشچ  هب  یمیـسقت  نینچ  بهذـم , ود  ره  نارادـفرط  نایم  رد  هکلب  درادـن  قاـبطنا  بهذـم  ینـس  ياـیند  و 

هب نیلأق  ناـیم , نیا  رد  ( 51 .) دـنوش یم  میـسقت  فلاخم  قفاوم و  هورگ  ود  هب  یـسارکومد  هلإسم  لباقم  رد  ینـس  هعیـش و  زا  معا  مالـسا ,
, اروش عامجا , : یتنـس میهافم  هب  هدع  نیا  دـنراد . یمالـسا  عبانم  زا  يرت  حیرـص  يرظن  ياه  هناوتـشپ  تنـس , لها  هعومجم  زا  یـسارکومد 

اما (52 .) دـننک یم  دانتـسا  دوخ  رـالاس  مدرم  یمالـسا و  یـسایس /  ياههاگدـید  زا  عاـفد  رد  مدرم , قوـقح  زین  و  تیرح , يدازآ و  تعیب ,
ياه لالدتـسا  رد  اروش و ... هلإسم  هب  دانتـسا  رد  يرظن , ینابم  نادقف  لیلد  هب  رالاس , مدرم  تسایـس  هب  دقتعم  بهذـم  هعیـش  نادنمـشیدنا 

يدهم خیـش  هرخالاب  يرظتنم و  هللا  هیآ  ناگرزاب , سدنهم  شورـس , رتکد  دنراد . يرایـسب  ياهیراوشد  یتنـس , عبانم  هب  دانتـسا  زین  دوخ و 
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ياه هناسر  رد  هک  دنراد  رارق  ینـس  هعیـش و  ناناملـسم  زا  يرگید  هورگ  رالاس , مدرم  تسایـس  هب  نیلأق  ربارب  رد  . دـنا هتـسد  نیا  زا  يرأح 
, تنـس لها  نایم  رد  هدع  نیا  دـنوش . یم  هدـیمان   Fundamentalist ارگ و لوـصا  (( / Radical, ارگداینب ناونع  اـب  برغ  یعمج 
هب یمالسا و  هعماج  ناگبخن  هک  دقع )) لح و   )) باحصا هب  دانتسا  اب  هنایارگ و  هبخن  یتروص  هب  ار  تعیب  عامجا و  اروش و  يداینب  میهافم 

هشیدنا نینچ  ناربهر  زا  يرصم  بطق  دیس  (53 .) دننک یم  لیوإت  ریسفت و  دنوش , یم  یقلت  مالسا  يایند  رد  یندم  هعماج  ياضعا  يرابتعا ,
يا هشیدنا  نینچ  تسا , هدش  فرـصتم  ار  تختیاپ  تردق و  یگزات  هب  هک  نابلاط  ربهر  رمع , دـمحمالم  زین  ناتـسناغفا  رد  دـشاب و  یم  يا 

یبهذم یسایس /  ياه  هاگدید  یبرغ , یسارکومد  ياهوگلا  نیفلاخم  زین  هعیش  يایند  رد  تنـس , لها  رد  اه  هشیدنا  نیا  تازاوم  هب  دنراد .
ربانب اه , هشیدـنا  نیا  دـنهد . یم  هأرا  هریغ  هعماج و  نامکاح  یهلا  باصتنا  هیرظن  تیالو ,)) ((, )) تماما  )) مهم میهافم  بلاـق  رد  ار  دوخ 

, طوبرم ياهریـسفت  رد  ددعت  تعـسو و  لیلد  هب  دـنا و  هدرک  ادـیپ  يرایـسب  تیمها  هزورما  یعامتجا , یـسایس /  یخیرات و  ياه  ترورض 
نیا رب  دیکات  دراد , تیمها  رضاح  هتـشون  هاگدید  زا  هچنآ  تروص , ره  هب  . دوش هعلاطم  یلقتـسم  هلاقم  رگید و  ياج  رد  هک  تسا  هتـسیاش 
هدـش هنایمرواخ  عماوج  هب  برغ  یگنهرف  یـسایس و  میهافم  زا  يرایـسب  دورو  ثعاب  اـهنت  هن  یبرغ  ياـه  هناـسر  شرتسگ  هک , تسا  هتکن 

ار قوف  يوگ  تفگ و  هریاد  یمالسا , هعماج  نارکفتم  نایم  رد  دوجوم  ياه  هاگدید  دودحم  دنچ  ره  ساکعنا  اب  اه  هناسر  نیا  هکلب  تسا 
ناونع هب  ار  مدرم  داحآ  هدروآ و  ناناملسم  کت  کت  ياه  هناخ  نورد  هب  ار  یمالسا  ياملع  نارکفنشور و  يرکف  تاشقانم  هداد و  میمعت 
یناسک ییاهن , هدنرب  هک  دسر  یم  رظن  هب  تیعـضو , نیا  رد  تسا . هدـناشک  هنحـص  هب  جـیردت  هب  اه , هشیدـنا  نیا  یبایزرا  رد  ییاهن  رواد 

یبایزرا هب  رـضاح  هتـشونهجیتن  هصالخ و  دنـشاب   . هتـشاد  مزال  تراهم  اهنآ , لرتنک  رد  كرد و  ار  اه  هناسر  تردق  تیهام و  هک  دنـشاب 
هناگود شقن  تسا  هدـش  شـشوک  دزادرپ . یم  دـیدج  هنایمرواخ  رد  یـسایس  گنهرف  لوحت  رب  یعمج  تاطابترا  ندـش  رت  یناـهج  شقن 

نیا رد  دـیامن . یـسررب  هنایمرواخ  ياه  تلود  رادـتقا  فیعـضت  ای  يدـنمناوت  رد  ار  هقطنم  ياه  هناـسر  اـهنآ , عبت  هب  یبرغ و  ياـه  هناـسر 
رد یساسا  تاشیارگ  یندم و 3 ـ  هعماج  تیعـضو  رادـتقا 2 ـ  يامعم  یـساسا 1 ـ  هلوقم  هس  رد  یلم  یبرغ و  ياه  هناـسر  ریثاـت  شهوژپ ,

گنهرف رد  ینیرفآ  عامجا  مغر  هب  اه  هناسر  هک  تسا  نیا  رـضاح , هلاقم  ياعدا  . تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هقطنم , یـسایس  تاحالـصا 
ار یتنس  رادتقا  فیعضت  یسایس و  گنهرف  یگراپ  دنچ  تابجوم  يددعتم  قرط  هب  دننک , یم  تیوقت  ار  اه  تلود  رادتقا  هک  یلم  یـسایس 
تمـس و رد  هجوت  لباق  تاضراعت  زین  و  یندـم , هعماج  مارآان  تیعـضو  اهزیخ و  تفا و  رد  ار  هناـگ  ود  ریثإـت  نیا  دومن  دـننک . یم  مهارف 

لوبق درط و  و  تابثا , یفن و  رد  هک  یلحنیال  يامعم  دومن  هدهاشم  ناوت  یم  هقطنم  یمالسا  ياهروشک  یسایس  يرکف /  تاحالـصا  يوس 
تسا  . هتفهن  دیدج  هنایمرواخ  رد  یهاوخ  يروهمج  ییارگرادتقا و  زا  یهوجو  دتمم 

Civil society in the هب : دـیرگنب  هناـیمرواخ  ریخا  ههد  ود  یـسایس  یگنهرف /  تـالوحت  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  يارب  :1 ـ اـه تشون  یپ 
زا یکی  middle East , edited by Augustus Richard Rorton - Buill : Leiden New Yourk , 1995). 2 ـ 

دیمح زا ـ: تسا  ترابع  درگنب , عوضوم  هب  بونج  هاگدـید  زا  دـنک  یم  شـشوک  هک  یعمج  تاطابترا  باـب  رد  هجوت  لـباق  ياـه  هتـشون 
H.D Lasswel and N.Leites , (. 1371 اه , هناسر  تاعلاطم  زکرم  نارهت :  ) هاوخرکـش سنوی  همجرت  ییارگون , زا  راذـگ  انالوم ,
یگنهرف و مجاهت  (( ـ  the Structur of communication in society - 3 (Leiden New York , 1989) P.147. 4

هعماج ونزاک , ناژ  ص 154.5 ـ  ناتسمز 1374 , هرامش 12 , (ع ) مولعلا رقاب  یلاع  یشزومآ  هسسوم  یـسایس  مولع  همانلـصف  اه ,)) هاگدید 
: هب دـیرگنب  ص 61.6 ـ (, 1370 تاـعالطا , نارهت : , ) ینـسحم رهچوـنم  یناـخوراس و  يرقاـب  هـمجرت  یعمج , طاـبترا  لـیاسو  یــسانش 
H.Mowllana , Global in Formtion @ World Communication , New - Frontierns in

اضر international Relations , 1985.H.Mowlana , Masse Media and cultur , op.cite P.166. - 7 ـ 
ـ  51.9 صـص 50 ـ  نامه , ص 47.8 ـ  لاس 1374 , ش 19 , گنهرف , همان  دـمآ ؟ رانک  نویزیولت  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  یناـکدرا , يرواد 
Neil postman Amusing ناـمه . ص71.10 ـ  نیـشیپ , گنهرف , همان  لـلملا , نیب  طـباور  تاـطابترا و  یناـجنز , ناوخا  شویراد 
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رد یسارکومد  نارحب  یناریا , رـصان  ourselves to Death , (New York , Penguin -11 book, 1989) ch.3. 12 ـ 
راگزومآ ماـقم  رد  هناـسر  رورـشوید , دـمحا , .س . ربکا ص 205.13 ـ  (, 1371 یهاگـشناد , رــشن  نارهت : , ) رگید هلاـقم  دـنچ  و  ناریا - 

, نیـشیپ یناریا , رــصان  زین , ص 115 و  ناــمه , ص111.14 ـ  لاـس 1374 , ش 18 , گـنهرف , هماـن  يراـقفلاوذ , امیـس  عمجرت  امرـصع ,
Simon Bromley , . 128 صـص 126 -  (, 1371 شورــس , نارهت : , ) تاــطابترا یموـمع و  راــکفا  يدــسا , یلع  ص210.15 ـ 

ناژ Rethinking Middle East politics (Austin , Tx : -16 university of teuas press , 1994) p.164. 17 ـ 
ص نیــشیپ , دـمحا , .س . ربـکا ص229.18 ـ  (, 1371 شورـس , نارهت : , ) یبـیبح شورـس  هـمجرت  ماـیپ , يورین  ربیارــش , ناورــس  ییوـل 
S.Bromley , op.cit , pp.166 - 7. - 19 Michel C.Hudson , Democratization and the problem.116
of Legitimacey in - 20 Middle East politics (Middle East studies Associaties Bullefin22 , 1988)
pp. .171 - 165 Ibid . pp.157 - 164.- 21 Roger owen , state , power and politics in the Making of
the Modern - 22 Middel East (New York , Routhledg , 1992) ch.2.Ibid . pp. 49 - 55.- 23
ـ  christopher claphman , third world polities (New York , Routhledge , - 24 pp. 182 - 9. (992 25
Jill Crystal , Authoritiaranism and Its Aolersaries ص 227 . نامه , 26 ـ  . 217 صص 216 -  نیشیپ , یناریا , رصان 
in the Arab World , - 27 Worldpolities.46 , no 2 (January 1994) : 262 - 289. _ Civil society in the
Middle East , op . cit. pp.18 - 24. 28 M.Campar Hudson , op. cit , p.160. - 29 Gurdrun kramer ,
Liberalization and Democracy in the Arab World , - 30 Middle Eeast Report , no . 174
(january 1992) pp. 22 - 25 , 135. john Waterbury , Democracy Withoat Democrats? the
potential For - 31 Political Liberalization in the middle East (London and new York
I.B.Taurus , 1994) pp. 23 - 47.Ibid. - 32 Bryan s. turner , Orietalism and the problem of civil
society in Islam - 33 Brattleboro , VT : Amana books , 1989). p.27.) Edward shils , the virtue
of civil society Governmant and opposition in - 34 middle East , No.1 (Winter 1991) : 3 - 20.
Civil society in the Middle East , op.cit,p 16. - 35 E.Shils , op . cit . p.12. - 36 Ghanim al - Najjar ,
Democracy and the civil society in Egypt and - 37 Algeria (Egypt May 1994) p.12 - 30. Gharib
Kamele , libraliation and Democracy in the Middle East - 38 M.S.Report , no 174 - 1993) .pp.20
- 25.) Abdelbaki Hermassy , Notes on Civil society in Tunisia (Giza , 1994) - 39 pp.7 - 78. see :
S.P.Huntington , clash of civilizations? Foreign Affars 72 , no .3 - 40 summer 1993) : 22 - 49.)
Civil society in the Middle East , OP.Cit , p.17. - 41 sad al - din Ibrahim , Civil society in jurdan
: A Preliminary Assessmeut - 42 Egypt : Gizad , 1992) p.18.) Autoni Messava , Civil society
against the War system : the Lebnans - 43 case (egyp : Gaiza , 1992) pp. 28 - 30. Ibid .p . 53. -
44 Ghanim al - Najjar , Civil society in Kuwouit , op . cit , p.12 - 22. - 45 Johu Keane ,
Democracy and Civil society london : verso , 1988). p.23. - 46 See joh Esposito and James

Piscatory , DemoCratization and Islam , - 47 Middle East jgnal 45. No.3 (summar ,1991) : 440.
Abdelbaki Hermessi , op. cit , pp. 7 - 8. - 48 Civil Society in the miuddle East , op.cit .p.23. - 49 j
Esposito and J.Piscatory .op cit. - 50 Islamist Democracy , Middle East Report no 183 (1993)

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


pp. 2 - 8. - 51 Ibid. - 52 Judith Miller , The challeage of Radical Islam , Foreign Affairs 72 , no .
- 53 .56 - 43 : (1993) 2

شویراد يرادا  تیریدم  ماظن  اب  ییانشآ 

تمظع تعـسو و  عقاو  رد  تسا . هدش  هتـشاگن  يدایز  بلاطم  نایـشنماخه ، هرود  هژیو  هب  ناتـساب ، ناریا  خـیرات  دروم  رد  نونک  اتهمدـقم 
، هلاـقم نیا  رد  تسا . هدوب  ناـیناریا  راـختفا  تاـهابم و  بجوم  هراومه  شویراد ، شروـک و  ناـمز  رد  هژیو  هب  یـشنماخه ، هرود  رد  ناریا 
هک تسا  یندیـسرپ  عـقاو  هب  یتیریدـم  هاگدـید  دـیامن : هجوـت  یـشنماخه  يروطارپـما  هب  يرگید  هاگدـید  زا  تسا  هدرک  یعـس  هدـنراگن 

ندربراکب ایآ  دـشیم ؟ هرادا  هنوگچ  اشرایاشخ  يو  دـنزرف  ای  شویراد  ناـمز  رد  ناریا ، يروطارپما  هزادـنا  دـح و  رد  یگرزب  يروطارپما 
هدافتـسا يروطارپـما  هرادا  يارب  يرتهتفرـشیپ  یناـسنا  يرادا و  ياـهمزیناکم  زا  ناـنآ  اـی  تسا  هدوـب  یفاـک  نآ  هرادا  يارب  هزینرـس  روز و 

یخرب یتح  هک  تسا  هدوب  هتفرشیپ  ياهزادنا  هب  شویراد  يرادا  ماظن  تسا و  تسرد  مود  تلاح  هک  دهدیم  ناشن  هلاقم  نیا  دناهدرکیم .
یمامت شیپ ، لاـس  رد 2500  شوـیراد  يرادا  ماـظن  رد  هک  تسا  بجعت  ياـج  عـقاو  هـب  تـسا . هدافتـسا  لـباق  مـه  هزورما  نآ  ياـههبنج 

، يرادا ياهدـنیارف  زا  یـضعب  دـندرکیم . يوریپ  هدـش ، يدـنب  هقبط  دزمتـسد  ماظن  کی  زا  هدوب و  فیاظو  حرـش  ياراد  تلود  نانکراک 
بلغا اهدـنیارف  نیا  رد  دـنرادن و  یـساسا  توافت  يزورما  نردـم  ياهشور  اب  الاک و ...  لیوحت  تفایرد و  تخادرپ ، تیروماـم ، دـننام :

دروم تخادرپ و ...  روتسد  رابنا ، هلاوح  رابنا ، دیسر  دنس ، رودص  روتـسد  تیرومام ، مرف  دننام : مینکیم ، هدافتـسا  هزورما  ام  هک  ییاهمرف 
یسرزاب ماظن  کی  رارقتسا  رگید ، يوسزا  تشاد .  رارق  لرتنکریز  روشک  ییالاک  یلام و  نایرج  لک  هار  نیا  زا  دنتفرگیم و  رارق  هدافتسا 

هب تسا  هدش  یعـس  هلاقم  نیا  رد  دنکیم . يربارب  يزورما  هتفرـشیپ  ياهماظن  اب  تسا و  یندناوخ  بلاج و  عقاورد  روشک  رد  یحطـس  هس 
رد تاطابترا  و  لرتنک ، یسرزاب و  يراد ، هنازخ  يرادرابنا و  تایلام ، اهدزمتـسد ، لغاشم و  تالیکـشت ، یهدنامزاس و  تیعـضو  راصتخا 

میسقت تلایا ) ای  ناتسا   ) گرزب یپارتاس  يدادعت  هب  ناریا ، گرزب  یهاشنهاشتالیکشت  یهدنامزاس و  . 1. دوش یفرعم  ریبک  شویراد  هرود 
نآ اشرایاشخ  یپارتاس و  هب 23  ار  ناریا  يروطارپما  ریبک  شویراد  تشاد . رارق  رادناتـسا )  ) پارتاس کی  مادک  ره  سار  رد  هک  دوب  هدش 
هک میسانشیم  ار  دراس  یپارتاس  ینانوی  ناخروم  قیرط  زا  هنومن  يارب  دوب . هدرک  میسقت  یپارتاس  هب 28  دوب ) هدش  رتگرزب  یکدنا  هک   ) ار

تموکح نآ  رب  هاش  صخـش  دوب و  پارتاس  نودـب  سراپ ، ینعی  ناریا ، يزکرم  نیمزرـس  اما  دوب . يدـیل  ییاورنامرف  تختیاـپ  يراـگزور 
: بتافیرـشت سیئر  فلا : : زا دندوب  ترابع  هدمع  لغاشم  اهماقم و  ریبک ،  شویراد  تالیکـشت  ردـیرادا  ماظن  لغاشم  اهماقم و  زا  درکیم .
، ناراد هزین  ناریفس ، ناسرزاب ، دننام : یتلود ، لغاشم  ریاس  وتلود : یلحم  ناگدنیامن  هراد : ـ خاک  دراد : هنازخ  جتافیرشت : سیئر  ماقم  مئاق 

هدافتسایذغاک مرف  ياج  هب  یلگ  حول  . 2-1 رتنییاپ  . هدر  لغاشم  يدادعت  و  اهراپاچ ، اهکیپ و  ریگ ، تایلام  نارومام  اهیـشنم ، نانابهگن ،
رد ار  نآ  دندوب ، هتفای  دیفم  ار  هویـش  نیا  هک  نایـشنماخه  دوب . جیار  مالیع  و  روشآ ) لباب و  نیرهنلا (  نیب  رد  ناریا ، زا  شیپ  یلگ  حول  زا 
رد هک  دندوب  سر  كاخ  سنج  زا  تسد  فک  هزادـنا  هب  یلکـش  یـضیب  ياهصرق  اهحول  نیا  دـنتفرگ . راکب  دوخ  یناوید  يرادا و  ماظن 

دیلوت هخـسن  دـنچ  رد  زاین  بسح  رب  اهحول  دـشیم .  هتـشاگن  اهنآ  يور  یخیم  طـخ  اـب  دـشیم و  فاـص  اـهنآ  حطـس  زاـین ، دروم  ناـمز 
یسررب دروم  هک  يا  هرود  رداضما  ياج  هب  رهم  . 3-1. دندرکیم دییات  ار  اهنآ  ياوتحم  دوخ ، رهم  ندز  قیرط  زا  لوئسم  دارفا  دندشیم و 

هک ياهنوگ  هب  دوب ، جیار  ناریا  رد  زونه  متسیب  هدس  زا  لبق  ات  شور  نیا  عقاو ، رد  دشیم . هدافتسا  رهم  زا  دانـسا  دییات  يارب  دراد ، رارق  ام 
، ام هعلاطم  دروم  هرود  رد  دندرکیم . هدافتسا  نآ  زا  ءاضما  ياج  هب  هک  دندوب  دوخ  صوصخم  رهم  ياراد  املع ، ای  نابصنم  بحاص  بلغا 

هتـشاد هارمه  ار  دوخ  رهم  هشیمه  یتسیابیم  تشاد ، راک  رـس و  يرادا  ینامزاس  اب  ياهنوگ  هب  هک  یـشنماخه  یهاشنهاش  راـبرد  وضع  ره 
تلود ناگدنیامن  ای  يرابرد  دارفا  زا  کی  ره  رهم  هاگره  تسا . هدمآ  تسد  هب  دراس  یناریا  پارتاس  رقم  زا  اهرهم  نیا  زا  يا  هنومن   . دشاب

مگ تافیرشت  سیئر  هکنرف  رهم  راب  کی  یتقو  دشیم . یفرعم  دیدج  رهم  یتسیابیم  دیسریم و  ناگمه  یهاگآ  هب  عوضوم  دشیم ، مگ 
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نم رهم  تسا  هدروخ  حول  نیا  رب  هک  يرهم  نونکا  تسا . هدش  مگ  دوب ، نم  نآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  يرهم  : " درک همانـشخب  نینچ  وا  دـش ،
رودص دنیارفیرادا  ياهروتـسد  . 4-1 دـناهدنام  . ظوفحم  یناوـید  ياـهحول  ریز  رد  هک  میناوـخیم  يا  هماـن  ود  رد  ار  مـالعا  نیا  تسا ".

يزورما هتفرشیپ  ياهمتسیس  اب  ینادنچ  توافت  هک  هدوب  هدش  فیرعت  صخشم و  ًالماک  يدنیارف  یـشنماخه ، رابرد  رد  يرادا  ياهروتـسد 
. دشیم هدافتـسا  یلگ  حول  زا  يذغاک ، ياهمرف  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دشیم  لامعا  يزورما  ياهلرتنک  مامت  دنیارف ، نیا  رد  درادـن .

دزن ار  دوخ  نادنمراک  زا  یکی  تافیرـشت ، سیئر  . 1: مینک روصت  نینچ  حول ، يور  رب  شراگن  هلحرم  اـت  ار  يرادا  راـک  شدرگ  میناوتیم 
دنکیم 3. یفرعم  نامزاس  سیئر  هب  ار  دوخ  دوریم و  رابرد  نامزاس  هب  دـنمراک  نآ  سپـس  . 2. دهدیم ار  مزال  روتـسد  دناوخیم و  دوخ 

هتکید ناتساب  یـسراف  هب  ار  نتم  یـشنم  . 4  . دـهدیم وا  هب  ار  مزال  نتم  نتـشون  روتـسد  دـهاوخیم و  ار  اهیـشنم  زا  یکی  ناـمزاس  سیئر 
دنکیم لرتنک  ار  نتم  یشنم  . 6. دـسیونیم حول  يور  رب  یمالیع  یخیم  طخ  هب  ار  رظن  دروم  نتم  صوصخم ، ملق  اب  وا  راـیتسد  . 5. دنکیم

هک دوش  هفاضا  هتـشون  هب  هک  دهاوخیم  رطاخ ، نانیمطا  يارب  نایاپ  رد  . 7. دورب شیپ  شدوخ  صاـخ  مظن  ربارب  زیچ  همه  هک  دراد  تقد  و 
وا تسا ، هتـشون  ار  نیا  هکوزنا  تسا " : هدـمآ  نینچ  دانـسا  زا  یکی  ناـیاپ  رد  ـالثم  تسا . هدـش  رداـص  یـسک  هـچ  زا  حوـل  هـیهت  روتـسد 

یخرب حول و  يور  رب  یلباب  هب  اهدنس  زا  یخرب  ." تسا هتـشاد  رارق  رما  نایرج  رد  هزارو  هدرک و  تفایرد  نیدیا  انن  زا  ار  نتـشون  تیرومام 
هداتـسرف رود  ياههار  هب  یتسیابیم  هک  ار  ییاهروتـسد  اههمان و  هک  تسا  روصت  لـباق  دـندشیم . هتـشون  تسوپ  يور  رب  یمارآ  ناـبز  هب 

حول نازرا  سنج  زا  یناگیاب  يارب  لاح  ره  رد  دوب . رتناسآ  تنماگرپ  لقن  لمح و  نوچ  دنـشاب ، هتـشون  تسوپ )  ) تنماـگرپ يور  دـنوش ،
دوخ اـب  ياهمانرذـگ  هشیمه  دـندوب ، دـمآ  تفر و  رد  یهاـشنهاش  ياـهیپارتاس  نیب  هک  ینارفاـسمتیرومام  . 5-1 دـنا .  هدرکیم  هدافتـسا 

ناونع اب  هک  دندرکیم  تفایرد  ار  ياهمانرذگ  نینچ  یناسک  طقف  یعیبط  روط  هب  دشیم . رداص  رادناتـسا )  ) پارتاس فرط  زا  هک  دنتـشاد 
هچ دراد ، تیروماـم  یـسک  هچ  يوس  زا  همانرذـگ  هدـنراد  هک  دوب  هدـمآ  همانرذـگ  نیا  رد  دـنا .  هدرکیم  رفـس  یتلود  یمـسر و  روماـم 
ریز ناراکمه  ناـهارمه و  يارب  موزل  تروص  رد  دوخ و  یـصخش  فرـصم  يارب  تشوگ  زین  درآ و  نازیم  هچ  دـنکیم و  یط  ار  يریـسم 

هک ناتساب  ناهج  رداهدزمتسد  لغاشم و  . 2 دشیم . تبث  ًاقیقد  هداد و  هرقن  ای  الاک  تروص  هب  اههنیزه  نیا  دنک . تفایرد  دیاب  دوخ  تسد 
هب نکیل  دـندرکیم . هدافتـسا  میظع  ياهانب  تخاس  ای  گرزب  عرازم  رد  اـههدرب  نیا  زا  اـهروشک  زا  يرایـسب  رد  تشاد ، جاور  يراد  هدرب 

یناکشا و یشنماخه ، نارود  رد  هک  یمیظع  ياهيزوریپ  دوجو  اب  یناریا ) ماوقا  ریاس  اهتراپ و  اهـسراپ ،  ) نایناریا یخیرات ، دانـسا  یهاوگ 
یـشورفهدرب ياـهرازاب  هب  اـهنآ  نادـنزرف  ناـنز و  نادرم ، ندرک  هناور  بولغم و  ماوقا  ندیـشک  دـنب  زا  دوـب ، هدـش  اـهنآ  بیـصن  یناـساس 

دزمتــسد يزاـس  ناـمتخاس  يرادـماد و  يزرواـشک ، هـنیمز  رد  دوـخ  ياـهتیلاعف  بـلغا  يارب  لـیلد  نـیمه  هـب  دــندرکیم . يراددوـخ 
. دهدیم ناشن  ار  عوضوم  نیا  یبوخ  هب  اشرایاشخ  ریبک و  شویراد  نامز  رد  دیشمج  تخت  ندرک  انب  زا  هدنام  اج  هب  دانـسا  دنتخادرپیم . 

دانـسا هعلاطم  دنتـسنادیم ، یگنج  يارـسا  ای  ناگدرب و  تسد  هتخاس  ار  دیـشمج  تخت  هک  یتسرداـن  روصت  فـالخ  رب  رگید ، تراـبع  هب 
یهدـنامزاس و یگنوگچ  دـنتفرگیم و  دزمتـسد  یگمه  هک  هدـش  هتخاس  ینارگراک  طسوت  میظع  ياـنب  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  یخیراـت 
زا کی  ره  دزمتسد  نازیم  لغاشم و  زا  یضعب  ریز  روطـس  رد  تسا . هدوب  هتفرـشیپ  مه  رایـسب  دوخ ) نامز  اب  بسانتم   ) اهنآ دزمتـسد  نازیم 

یهدنامزاس و شخب  رددیشمج  تخت  رد  دوجوم  لغاشم  . 1-2 تسا . هدش  تبث  جارختسا و  دیشمج ، تخت  هنازخ  رد  دوجوم  حاولا  يور 
: زا ناوتیم  دـناهدوب ، دوجوم  دیـشمج  تخت  رد  هک  یلغاشم  ریاس  هلمج  زا  میدرک . رکذ  ار  یتلود  لغاشم  اهماقم و  زا  یخرب  تالیکـشت ،
، نامتخاس ناشاقن  ناکدوک ، ناراتـسرپ  ناراکتمدـخ ، داوم ، هیهت  ناـنکراک  ناراـک ، فیرظ  نازاـسلبم ، نارگرز ، ناراـک ، هرقن  ناـطایخ ،

نیا بلاج  درب . مان  نابتاک  و  نازاس ، تبرـش  نازاس ، نغور  اهسیر ، خـن  اـهرتهم ، نارگنهآ ،  ناراکلافـس ، ناـنابغاب ، اـهزپشآ ، نارگزرب ،
نانکراک نایم  رد  ار  قوقح  نیرتالاب  هک  دوب  نز  کی  اب  هشیمه  دیـشمج  تخت  رد  سابل  يدـیلوت  ياـههاگراک  همه  یتسرپرـس  هک  تسا 

رد ناریا  مدرم  هدـمع  كاروخ  هک  دـسریم  رظن  هباهدزمتـسد  تخادرپ  هوحن  . 1-2-2 اهدزمتسد . 2-2 درکیم . تفایرد  اـههاگراک ، نیا 
زا یبیکرت  هدـمع  روط  هب  هک  دـشیم  تخادرپ  یـسنج  تروص  هب  ًابلاغ  نانکراک  دزم  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدوب  وج  ناـن  شویراد ، ناـمز 
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يزورما رتیل  لداعم 97 % هقد  ره  هقد و  هد  نب  ره  دوب . نب  مان  هب  يدحاو  وج  نازیم  هبساحم  يانبم  تسا . هدوب  تشوگ  هویم و  اب  هارمه  وج 
لکـش هب  قوقح  تخادرپ  هک  اجنآ  زا  دـشیم . رتیل  کی  لداـعم  نب  ره  بیترت  نیا  هب  تشاد .  مجح  وج ) مرگولیک  کـی  لداـعم  اـبیرقت  )

زا ریغدزمتسد  نازیم  . 2-2-2. دش لوادتم  قوقح  مامت  ای  یشخب  ناونع  هب  هرقن  تخادرپ  ریبک  شویراد  تنطلس  رخاوا  زا  دوب ، راوشد  الاک 
توافت دسریم . رظنهب  هنافصنم  دندرکیم  راک  تلود  يارب  هک  يدارفا  ریاس  قوقح  دنتفرگیم ، يدایز  قوقح  هدمعروط  هب  هک  نایرابرد 

شیپ یناربج  ياهتخادرپ  دنتفرگیم  ار  دزمتسد  لقادح  هک  يدارفا  و  نانز ، نیگنـس ، نارگراک  يارب  تسین و  دایز  اهنآ  نایم  رد  دزمتـسد 
لقادـح فـلا : مـینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یــضعب  هـب  ریز  روطــس  رد  دــهد . شهاـک  ار  اـهنآ  يریذــپ  بیــسآ  نازیم  اـت  دوـب  هدــش  ینیب 

تسا نردم  نانچ  یتاهج  زا  ینغ و  رایسب  اهدزم  تسد  يدنب  هقبط  هک  دهدیم  ناشن  دیـشمج ، تخت  زا  هدمآ  تسد  هب  ياهحولدزمتـسد 
ره هک  دناهدنام ، ياج  رب  یفداصت  هک  تسا  يدانسا  ام  كالم  یعیبط  روط  هب  زین  اج  نیا  رد  دیآیم . رظن  هب  هزورما  زا  رت  هتفرـشیپ  هاگ  هک 
هب هام ، رد  وجرتیل  ینعی 30  قوقح ،  حطـس  نیرتنییاپ  دننکیم . نشور  ار  نآ  یلک  طوطخ  یلو  دنهدیمن ، تسد  هب  یلماک  ریوصت  دـنچ 
خن هنازخ ، نارگراک  اهرتهم ، قوقح  تسا . حطـسمه  رامـشیب ، یجراخ  نارگراک  دزمتـسد  اب  هک  تفرگیم  قلعت  اـهوداپ  اهراکتمدـخ و 
هیهت تشبنور  اههتشبن  زا  هک  یسراپ  ياههچب  رسپ  نازاستبرش و  نازاسنغور ، اهرگرز ، اهراک ، فیرظ  اهراجن ، اهراک ، بوچ  اهسیر ،

اهناونع و هب  دـنتفرگیم ، ار  قوقح  لقادـح  هک  ینارگراک  همه  دوب . هام  رد  وج  رتیل  نامه 30  ینعی  قوقح ، حطـس  نیرتنییاپ  دندرکیم ،
زین هناهاش  کمک  لومـشم  نارگراک  زا  یـضعب  دوب . هامرد  وج  رتیل  کی  بلغا  هک  دنتـشاد  یناربج  ياهتخادرپ  نوگاـنوگ  ياـهبسنم 

، طایخ ناوناب  هنازخ ، نانابهگن  نینچمه ، هام  ره 3  رد  وج  کشخ  هناوج  رتیل  کی  ای  العا و  وج  درآ  رتیل  کی  زا  دوب  ترابع  هک  دندشیم 
روط هب  یناربج  ییاهتخادرپ  دـندرکیم . تفایرد  ار  هریج  نیا  زین  یجراخ  نارگراک  بلغا  ناـمتخاس و  ناـشاقن  عرازم ، رگراـک  ناوناـب 

، دامتعا هلئـسم  زا  هتـشذگ  . دـنا هدوب  نارگید  زا  رتدـمتعم  هژیو ، ياهتخادرپ  يارب  نایناحور  ًارهاظ  تسا . هدوب  نایناحور  رظن  ریز  هدـمع 
رد ًارهاظاهدزمتـسد  ریاس  ب :  دنوش . لوغـشم  زین  یناوید  ياهتیلوئـسم  هب  ینید  فیاظو  رانک  رد  نایناحور  ات  دشیم  بجوم  رما  نیمه 

تشادرب ناوتیم  نینچ  عومجمرد  دنهد . شیازفا  ار  دوخ  ياهیتفایرد  نازیم  رتشیب ، تراهم  بسک  اب  دنتـسناوتیم  همه  ناریا  یهاشنهاش 
هقبط زین  الاب  ینامزاس  ياهقوقح  دریگب . دزم  دهدیم ، ماجنا  هک  يراک  هزادنا  هب  سک  ره  ات  دیشوکیم  یشنماخه  یناوید  ماظن  هک  درک 

نایامنهار و  هژیو ، عیرـس  ياهکیپ  نارگرز ، الاک ، دیرخ  نیمات و  نارومام  هاپـس ، ناسرزاب  یتایلام ،  نارومام  ناسرزاب ، دوب . هدش  يدـنب 
، نارادـغاب راوگان ، ثداوح  ياهیـسرزاب  نارومام  ناسرباسح ، لرتنک ، نارومام  دـناهدرکیم . تفاـیرد  وج  رتیل   60 هناهام مادـک  ره  رفس 

اهنت ار  هورگ  نیا  هناـهام  تشوگ  هریج  دـناهتفرگیم . وج  رتیل  هناهام 60  مادـک  ره  اهژد  هنازخ و  نانابهگن  اهمناخ ، هدازهاش  ياههمیدـن 
رتیل اهنآ 50  یتفایرد  هک  تسا ، رگراک  ناوناب  تسرپرس  هریج  فصن  تشوگ  رادقم  نیا  درک . لابند  دنفسوگ  ای  زب  مشش  کی  ات  ناوتیم 

ای زب و  مین  کـی و  وج و  رتیل   80 ات هام 60  رد  هدش  هدیمان  يزرواشک  راکـشیپ  هک  يدـنمراک  هک  تسا  نآ  يایوگ  يرگید  دنـس  دوب . وج 
دنفـسوگ زب و  سار  هس  و  وج ، رتـیل   90 مادک ره  رظان  نادـنمراک  هنازخ و  تسرپرـس  نادـنمراک  قوقح  تسا . هتفرگیم  قوقح  دنفـسوگ 

ربارب دزم  دـحاو ، راـک  يارب  نز  درم و  هـک  دـهدیم  ناـشن  مـه  يرگید  دانـسا  دـشیم . نیماـت  زب  زا  هدـمع  روـط  هـب  تشوـگ  هریج  دوـب .
يرنه راک  هب  درم  يدادعت  نز و  اخر 75  هنازخ  رد  لاس  نامه  نز و  درم و 51   2 لاس 494 پ.م ، رد  زاریش  هنازخ  رد  ًالثم ، دناهتفرگیم .

نآ هب  فلا  دـنب  رد  هک  یناربج  ياـهتخادرپ  رب  هوـالعرگید  ياـیازم  ج :  دـنا . هتفرگ  وج  رتیل  هناهام 40  همه  دـنا و  هدوب  لوغـشم  یتسد 
ریز حرش  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدشیم  نانکراک  زا  یضعب  هب  زین  يرگید  ياهکمک  هک  دنهدیم  ناشن  هدمآ  تسد  هب  دانـسا  دش ، هراشا 
قرز رپ  ياهسابل  طقف  هن  طایخ  يوناب  اهدص  اههنازخ ، یهاش  ياههاگراک  رد  دشیم . هداد  هتخود  سابل  نانکراک  زا  یخرب  هب  : دنشابیم
هدش هتخود  اههاگراک  نیا  رد  زین  یلومعم  ًالماک  ياهسابل  قوقح ، ياهتسیل  دانتـسا  هب  هکلب  دنتخودیم ، هاش  نداد  تعلخ  يارب  قرب  و 

دانسا دشیم . هداد  ناگیار  راهان  نانکراک  هب  طاقن  زا  یخرب  رد  تسا . هدوب  نانکراک  نارگراک و  فرصم  دروم  دایز  لامتحا  هب  هک  تسا 
نادازون يرادهگن  يارب  . دنتخپیم اذغ  نارگراک  يارب  هک  دنا  هدرکیم  راک  رادهنازخ  رظن  ریز  نز  زپشآ  يدایز  دادـعت  هک  دـهدیم  ناشن 
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يرادـهگن ناوناب  تمدـخ  نامز  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  هدـش  داجیا  كدوک  دـهم  دـندرکیم  راک  دیـشمج  تخت  ياههاگراک  رد  هک  یناوناب 
دندوب و نامیاز  یصخرم  ياراد  نانز  دهدیم . ناشن  ار  كدوک  دهم  نایبرم  هب  یتخادرپ  نازیم  قوقح و  هک  دراد  دوجو  يدانسا  درکیم .
نامیاز 20 یـصخرم  نامز  رد  نانز  نیا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  يدنـس  دنتفرگیم . ار  دوخ  هناهام  قوقح  دصرد  یصخرم 70  نامز  رد 

دـشیم هداد  شاداپ  نامیاز ، نامز  رد  نز ، نانکراک  هب  تسا . هدرک  تفایرد  هام  تدـم 5  يارب  ار  دوخ  هناهام  قوقح  رتیل  زا 30  هلغ  رتیل 
خروـم م ،) دودح 425 پ . تشذـگرد   ) تدورهتایلام . 3. دوب رادـقم  نیا  فـصن  رتـخد  ندازوـن  يارب  هلغ و  نب  رـسپ 20  دنزرف  يارب  هک 

جارخ زا  یتسرهف  هارمه  ناریا ، ياهیپارتاس  هرابرد  مه  یـشرازگ  هدروآ ، ناریا  یهاـشنهاش  زا  هک  یلـصفم  حرـش  نمـض  یناـنوی  گرزب 
، لباب مالیع ، ریظن : يروتارپما  یبرغ  ياهناتـسا  هک  دـهدیم  ناشن  دیـشمج  تخت  یلاـم  دانـسا  تسا .  هداد  پارتاـس  ره  هنـالاس  یتخادرپ 

ياهناتسا هزادنا  هب  یجارخ  هک  تسا  ناتسودنه  طقف  یقرش  ياهناتسا  زا  دندادیم . یهاشنهاش  هنازخ  هب  ار  جارخ  نیرتشیب  رصم  دراس و 
، نغور ودرگ ، امرخ و  دننام  هویم  وج ، تسا . هتشاد  ناتسا  يزیخلصاح  تیعمج و  هب  یگتـسب  تایلام  ای  جارخ  نازیم  رهاظرد  دراد . یبرغ 
هب یتایلام  مالقا  زا  زین  هدـش  حـبذ  ناروناج  تسوپ  نیا ، رب  هوالع  دـناهدوب . یتایلام  مـالقا  زا  هداژن  بسا  واـگ و  نینچمه  دنفـسوگ و  زب و 

مولعم اـجنیا  زا  تسا . مدرم  شرامـش  يارب  رفـس  لاـح  رد  هک  دوـشیم  تبحـص  يدـنمراک  هریج  زا  يدنـس  رد  تسا .  هدـمآیم  باـسح 
هتشاد دوجو  زین  لاوما  كالما و  زا  يریگرامآ  نآ  رانک  رد  عطق  روط  هب  هدوب و  لومعم  تایلام  ذخا  يارب  يرامشرس  متـسیس  هک  دوشیم 
لامعا يا  هژیو  لرتنک  نآ  رب  هدوب و  دیفم  مه  يریگزابرس  يارب  ًالامتحا  سوفن  يرامش  رس  تسا . هتفرگیم  رارق  تایلام  نییعت  ساسا  هک 

رب زین  اهنز  مان  هب  ناگدنهد  تایلام  نایم  رد  تسا . هدوب  مهد  کی  تایلام  نازیم  ابلاغ  هک  دـنهدیم  ناشن  دوجوم  دانـسا  تسا .  هدـشیم 
تروص هب  ییایاده  ای  اهشکـشیپ  اهپارتاس  بلغا  هنالاس ، تایلام  رب  هوالع  دـنا . هدوب  یـصخش  کلم  ای  هلگ  بحاص  دـبال  هک  میروخیم 

ناگدـنیامن طسوت  هک  ایادـه  نیا  زا  ییاههنومن  دـندشیم . يروآ  عمج  ناتـسا  تالوصحم  نیرتهب  زا  هک  دـندرکیم  میدـقت  هاش  هب  ـالاک 
هنازخ يراد و  راـبنا  . 4. تسا هدش  هداد  شیامن  دیـشمج  تخت  رد  اناداپآ  خاک  یقرـش  راوید  ياهيراکهدنک  رد  دشیم  میدـقت  اهناتـسا 

زا هدـش  لوـصو  ياـهتایلام  اـهجارخ و  نآ  ءاـشنم  هک  هتـشاد  دوـجو  یعیـسو  ییـالاک  ناـیرج  نایـشنماخه ، گرزب  يروتارپـما  ردـیراد 
زا سپ  اجنآ  رد  دـشیم و  هداتـسرف  یپارتاس )  ) تلایا زکرم  هب  یتسیابیم  ادـتبا  اـهتایلام ، نیا  تسا . هدوب  يروتارپما  فلتخم  ياـهتلایا 

لمح هک  ییاجنآ  زا  دنتـشادیم . لاسرا  دیـشمج ) تخت   ) يروتارپما زکرم  يارب  تلایا ، نآ  ياهيدابآ  اهرهـش و  مه  تاـیلام  يروآعمج 
، یتمیق ياهگنـس  هرقن ، الط ، تروص  هب  اهتلایا  نیا  تایلام  دشیم  یعـس  دوب ، تخـس  رایـسب  تسد  رود  ياهتلایا  زا  اهالاک  زا  یـضعب 

ددـعت هب  هجوت  اب  تشاد و  ندرک  رابنا  هب  زاـین  فلتخم ، ياـهتلایا  زا  یتفاـیرد  ياـهالاک  دوش . نییعت  هریغ  هچراـپ و  فلتخم ، تارهاوج 
تـسد هب  دانـسا  تشادیم . دوجو  مالقا  يدوجوم  لرتنک  و  لیوحت ، تفایرد ، يارب  ینیعم  ماظن  یتسیابیم  يروطارپما  رـسارس  رد  اـهرابنا 

زا یـضعب  هب  ریز  ياهرطـس  رد  تسا . هدوب  هتفرـشیپ  مه  رایـسب  هتـشاد و  دوـجو  یماـظن  نینچ  هک  دـهدیم  ناـشن  دیـشمجتخت  زا  هدـمآ 
رگا هک  دشیم  لیوحت  دیـشمج  تخت  هنازخ  اهرابنا و  هب  یفلتخم  ياهالاکالاک  يرادـهگن  تفایرد و  . 1-4. مینکیم هراشا  نآ  ياههبنج 

( اـههلاوح اهدیـسر و   ) اـهنآ دانـسا  يرادـهگن  یگنوگچ  دروم  رد  نکیل  دوب ، تواـفتم  ـالاک  عون  هب  هتـسب  کـی ، ره  يرادـهگن  هوحن  هچ 
ار هدش  لیوحت  يالاک  رادقم  دندرـشفیم و  مرن  یلگ  حول  رب  ار  یخیم  ناشن  صوصخم ، ملق  کمک  هب  تشادـن .  دوجو  ياهدـمع  توافت 

هتـشبن نییاپ  شخب  رد  ار  دوخ  رهم  شقن  زین  هدننکتفایرد  درکیم و  دییات  ار  هتـشون  دوخ  رهم  اب  هدنهد  لیوحت  دندرکیم ، تبث  تقد  هب 
يارب دنتشاذگیم . هسفق  رد  ار  اهدبـس  سپـس  دنتخیریم و  دبـس  رد  هدرک ، يدنبهقبط  نامز  ناکم و  ساسارب  ار  اهحول  نیا  تشاذگیم .

زا ياهشوگ  هب  ار  خن  يا  هکت  ًالومعم  دناهدش . تفای  اهبسچرب  نیا  زا  يدادعت  هک  تشاد  هژیو  یبسچ  رب  دبـس  ره  یگتفـشآ ، زا  يریگولج 
مان دنـس ، رودص  لحم  لیوحت ، عوضوم  الاک ، نآ  مان  بسچرب  ره  يور  دندنابـسچیم . خـن  هب  ار  بسچرب  ریمخ  سپـس  دنتـسبیم ، دـبس 

زوجم رتالاب  ماقم  کی  زا  ادـتبا  دـیاب  هدـنریگ  لیوحت  الاک ، لیوحت  زا  شیپالاک  لـیوحت  . 2-4. دشیم دـیق  لیوحت  لاس  و  لوئـسم ، رومام 
تـشاد ار  رابنا  هلاوح  شقن  هک  حول  کی  زین  الاک ، لیوحت  ماگنه  هب  دادیم . هئارا  رادرابنا  هب  ار  نآ  سپـس  تفرگیم و  ار  ـالاک  تفاـیرد 
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روتسد مان  الاک ، لیوحت  نامز  رد  درکیم و  کچ  ار  الاک  لیوحت  لیلد  سپـس  هدنهدروتـسد و  رهم  تحـص  ادتبا  رادرابنا  دشیم و  رداص 
رد اههلاوح  نیا  درکیم . دییات  ار  نآ  دوخ  رهم  ندز  اب  تبث و  ار  هدـنهد  لیوحت  مان  خـیرات و  لیوحت ، تباب  هدـنریگ ، لیوحت  مان  هدـنهد ،

رابنا نامز  رد  ای  هابتـشا و  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  دندشیم و  یناگیاب  دوب ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يرادـهگن  يارب  هک  ياهژیو  لحم 
ماظن شویراد ، يرادا  نامزاس  یتیریدـم  ياههبنج  ماـمت  ناـیم  زـالرتنک  یـسرزاب و  . 5 دـشیم . هعجارم  حاوـلا )  ) اـههلاوح نیا  هب  ینادرگ 

نآ تسا  نکمم  تسا ، شیپ  لاس  هب 2500  طوبرم  ماظن  نیا  هک  دنادن  يا  هدنناوخ  رگا  تسا و  دنمشزرا  مه  زونه  نآ  لرتنک  یـسرزاب و 
هـس دنـس ، ره  زا  درک  لرتنک  ار  اهپارتاس  درکلمع  یلام و  دانـسا  ناوتب  هکنیا  ياربدانـسا  یناـگیاب  . 1-5 دنادب . يزورما  نردـم و  رایـسب  ار 

تخت رد  زکرم ، يارب  یموس  و  ناتسا ،)  ) یپارتاس زکرم  یناگیاب  يارب  يا  هخسن  یلحم ، یناگیاب  يارب  هخسن  کی  دندرکیم : هیهت  هخـسن 
. تسا دوجوم  دیشمج  تخت  یناگیاب  رد  زین  يا  هنومن  هدش ، هیهت  يرایـسب  فلتخم  ياهلحم  رد  هک  یحول  ره  زا  هک  تسا  نینچ  دیـشمج .

اهنت یشنماخه ، یهاشنهاش  لرتنک  ماظن  امایـسرزاب  ماظن  . 2-5. دشیم یناگیاب  سپـس  هدش ، لرتنک  دیـشمج  تخت  رد  تسخن  اهحول  نیا 
راب کی  هام  ود  ره  دوب . یتوافتم  لرتنک  یسرزاب و  حوطـس  ياراد  هکلب  دشیمن . هصالخ  اهدنـس  نیا  کیاکی  یناگیاب  يروآ و  عمج  رد 

هوـالع درکیم . رتناـسآ  ار  دیـشمج  تخت  رد  يزکرم  لرتنک  راـک  دـنور ، نیا  دـشیم . هیهت  اـههزوح  همه  درکلمع  زا  یـشرازگ  یتسیاـب 
ياهشرازگ زا  زین  ییاههنومن  دـشیم . هداتـسرف  زکرم  يارب  هیهت و  زین  هنالاس  ياهشرازگ  یتسیابیم  ههام ، ود  درکلمع  ياـهشرازگرب 

نیا یتـسرد  دـناهدش . يدـنبعمج  اـج ، کـی  رد  لاـس  کـی  ياـهتخادرپ  اـهتفایرد و  همه  اـهشرازگ  نیا  رد  تسا . تسد  رد  هنـالاس 
سرباسح کی  اهنیا  رانک  رد  تسا . هدوب  هطوبرم  يدابآ  رد  رابنا  لوئـسم  اهنآ  نیتسخن  هک  دـندرکیم  قیدـصت  دـنمراک  هس  ار  اههمانزارت 
یـشکرس اج  همه  هب  دوخ  هقطنم  رد  اهنآ  دنتـشاد . هدـهع  هب  ار  هزوح  کی  ياـهباسح  همه  تیلوئـسم  اهـسرباسح  نیا  تشاد . دوجو  هژیو 

لاس نیتسخن  ياههام  رد  ای  لاس  ره  نایاپ  رد  رتشیب  نانیا  راک  دـندرکیم . هیهت  باسح  تروص  لرتنک و  ار  لـحم  يدوجوم  دـندرکیم و 
ای ود و  باسح  یهاگ  هنالاس ، یـسرزاب  ناکما  مدـع  تروصردودوب  هنالاس  اههمانزارت  همه  هب  یگدیـسر  تبون  اریز  دـشیم ، ماجنا  دـعب 

نیاربانب دوش ، یگدیـسر  مالقا  کت  کت  دوبن  نکمم  یعیبط  روط  هب  یتلاح  نینچ  رد  دـندادیم . رارق  یـسررب  دروم  اـجکی  ار  لاـس  دـنچ 
هام رد   ، لاس 22 باسح  : " تسا هدـمآ  نینچ  شینیدـن  مان  هب  يدابآ  کی  هویم  باسح  هیوست  رد  ًالثم  دـنتخادرپیم . یلک  ماـقرا  هب  طـقف 

یسرزاب و هک  دنهدیم  ناشن  شویراد  تنطلس  نارود  زا  هدناماجهب  دانسا  هتفر  مهيور  " تسا . هدش  لرتنک  هو  هسوه  طسوت   23 لاس مود 
یـسرزاب و هناهام _، روطب  رهـش  ای  يدابآ  کی  رد  یلحم  ياهماقم  طسوت  لرتنک  یـسرزاب و  تسا _  هدشیم  ماجنا  حطـس  هس  رد  لرتنک 

زکرم زا  یمازعا  ياههدـنیامن  طسوت  هنالاس  لرتنک  یـسرزاب و   (، رادناتـسا _ پارتاس (  هدـنیامن  طسوت  ههاـم ، ياـههرود 3-2  رد  لرتنک 
ياهیسرزاب هک  يا  هنوگ  هب  درکیم  ادیپ  شهاک  الاب  هب  نییاپ  زا  یسرزاب ،  حطـس  هب  هجوت  اب  یـسرزاب ، تقد  (. دیـشمج تخت  يروتارپما 

دوب نکمم  ههام ) هس  ای  هناهام  ) رت نییاـپ  حوطـس  ياهیـسرزاب  رد  هک  یلاـح  رد  درکیم ، دـیکات  مـالقا  عمج  يور  هدـمع  روط  هب  هنـالاس 
ناتسودنه زا   ) دوب عیسو  رایـسب  یـشنماخه  يروتارپما  هکنیا  هب  هجوت  ابیناسر  عالطا  تاطابترا و  . 6. دنریگ رارق  یـسررب  دروم  زین  تاییزج 

هس زا  شویراد  دوب . يرورض  گرزب ، یهاشنهاش  نیا  تیریدم  يارب  لاعف  اراک و  یطابترا  ماظن  کی  هعـسوت  برغ ،) رد  یبیل  ات  قرـش  رد 
زا درکیم . لصو  مهم  ياهیپارتاس  زکارم  هب  ار  يروتارپما  زکرم  هک  اههار  زا  يا  هدرتسگ  هکبش  داجیا  . 1-6: دوب هدیسر  فده  نیا  هب  هار 
مان یهاش ) هداج  هب  موسوم  ) دراس هب  دیشمج  تخت  ناتابکا و  هب  دیشمج  تخت  دیشمج ، تخت  هب  شوش  هداج  زا  ناوتیم  اههار  نیا  هلمج 

هناـخراپاچ و داـجیا  . 2-6  . دنتـشاد دوـجو  يرتتیمهامک  ياـههداج  زین  دـنه  دغـس و  تراـپ ، ياـهیپارتاس  دیـشمج و  تـخت  نـیب  درب .
، هدرک تحار  ــ تسا اههاگتماقا  نیا  رد  دنتـسناوتیم  ناناگرزاب  یتلود و  نارومام  هک  ياهنوگ  هب  اههار  نیا  زا  ینیعم  لصاوف  رد  ارـسناوراک 
اب اـههناخراپا  ــ نیا چ رد  ار  دوخ  ياهبـسا  هک  تشاد  دو  ــ جو ناـکما  نیا  یتلود  ياـهراپاچ  يارب  یتح  دـنهد . همادا  دوخ  ریـسم  هب  سپس 

برغ رد  عقاو   ) دراس هب  دیـشمج  تخت  ریـسم  هک  تسا  هدوب  عیر  ــ ـس ناور و  يا  هزادـنا  هب  هکبـش  نیا  دـننک . ضیوعت  سفن  هزات  ياهبـسا 
یبوخ هب  اهحول  کـمک  هب  ناوتیم  ار  اـههناخراپاچ  نتفرگ  رارق  بیترت  دـشیم . یط  یتلود  ياـهکیپ  طـسوت  زور  فرظ 5  یلعف ) هـیکرت 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدـشدای دراوم  رب  هوالع  . 3-6. تسا هتـشاد  دوجو  رتـم  ولیک  هلـصاف 24  اب  هناـخراپاچ  شوـش 22  هب  دیـشمج  تخت  زا  ـالثم  درک . نـیعم 
زکارم دیشمج و  تخت  نیب  هژیو  هب  يروتارپما ، فلتخم  ياهـشخب  نیب  يرادا  ياههبتاکم  اهروتـسد و  اهـشرازگ ، زا  یمیظع  لیـس  هراومه 
عیـسو رایـسب  یناسر  تاعالطا  هزوح  . دـناسریم روشک  طاقن  نیرترود  هب  ار  يروتارپما  تاعالطا  رابخا و  دوب و  نایرج  رد  اـهیپارتاس  هیقب 
طاقن نیرترود  هب  درکیم  کح  دوخ  ياهخاک  ياهراوید  ای  اـههوک و  يور  رب  هک  ار  ییاـههبیتک  نتم  یتح  شویراد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب 

نیتنافلا هریزج  رد  نایدوهی  یماظن  عمتجم  رد  نوتسیب  هبیتک  نتم  زا  یتشبنور  هنومن  يارب  دنوش . هاگآ  نانآ  زا  ناگمه  ات  داتسرفیم  روشک 
زا تینما  یـشنماخه ، يروتارپما  رد  تاطابترا  ندوب  لاعف  ندوب و  ناور  ندوب ، عیرـس  يارب  تسا . هدـمآ  تسد  هب  رـصم ) بونج  رد  لین ( 

هدش انب  ییاههاگساپ  روشک  فلتخم  طاقن  رد  دوب : هدیـشیدنا  يا  هژیو  ریبادت  مه  دروم  نیا  يارب  شویراد  دوب . رادروخرب  ياهژیو  تیمها 
اههاگـساپ نیا  زا  یکی  شـشوپریز  هک  تشادن  دوجو  ياهقطنم  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دنتـشاد ، هدهع  هب  ار  هزوح  کی  تینما  ظفح  هک  دوب 

هک دنتـشاد  رادهار  مانب  ینانابهگن  هناگادج ، اههار ، دوب . صخـشم  هدش و  فیرعت  لماک  روط  هب  اههاگـساپ  یظافحتـسا  ياههزوح  دشابن .
نکیل دندوب ، رادروخرب  یفاک  تینما  زا  روشک  یلخاد  ياهرهش  ًالومعم  يروتارپما ، تعسو  لیلد  هب  هتبلا  دندوب .  اهنآ  زا  تظافح  لوئـسم 

اب لیلد ، نیمه  هب  دنتـشاد .  يرتشیب  هجوت  هب  زاین  دـنتفرگیم و  رارق  نانزهار  ای  ناگیاسمه  زات  تخات و  دروم  هدـمع  روط  هب  يزرم  طاـقن 
دغس قرش ، رد  ناتسودنه ) دنس =   ) شودنیا دننام  يزرم  ياهناتـسا  یلو  دندوب  وراب  جرب و  دقاف  يروتارپما  یلخاد  ياهرهـش  هکنآ  دوجو 

. دندوب رقتسم  اهنآ  رد  یماظن  يورین  يدادعت  هک  دندوب  یمکحتسم  ياههعلق  ياراد  اقیرفآ  رد  رصم  و  برغ ، لامـش  رد  دراس  لامـش ، رد 
http://www.adavoudi.blogfa.com/post-137.aspx*

يولع تموکح  یسایس  یعامتجا -  ياهنارحب  زا  یتخانشهعماج  یلیلحت 

کلزورهب  اضرمالغ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 
سردم تیبرت  هاگشناد  یسایس  مولع  يرتکد  يوجشناد 

ياهفاکـش زورب  تادحرـس و  رد  ناـفلاخم  تاـضرعت  گرزب ، یلخاد  گـنج  هس  دـهاش  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هاـتوک  تموـکح 
نودب دیدرگ . رجنم  ترضح  نآ  تداهش  هب  ماجنارس  هک  دوب  یمالسا  هتفای  هعسوت  يروتارپما  حطس  رد  هدرتسگ  ياهیمارآان  یعامتجا و 
لیلحت زا  سپ  ات  تسا  ددص  رد  رضاح  راتـشون  . دشابیم مزال  یلیلحت  يرظن -  ياهرازبا  مادختـسا  دنمزاین  رـصع  نیا  تالوحت  مهف  دیدرت 

 - یـسایس تـالوحت  عاـضوا و  لـیلحت  يارب  یقیفلت  يرظن  بوچراـچ  تلاـسر ، رـصع  زا  سپ  تـالوحت  رــصع و  نـیا  یلک  ياـهیگژیو 
يزاـس يداـع  دــنیارف  کـیتامزیراک و  رادــتقا  هـیرظن  وـس  کـی  زا  ار  قوـف  یقیفلت  يرظن  بوچراـچ  . درک هـئارا  رــصع  نـیا  یعاــمتجا 
یسایس رادتقا  هیرظن  . دهدیم لیکـشت   SocialCleavages یعاـمتجا ياهفاکـش  هیرظن  رگید ، يوس  زا  نآ و   Routinization

هنیدم یمالسا  تلود  شرتسگ  لیکشت و  دنیارف  رد  دوخ  هک  ددرگیم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رادتقا  یگژیو  هب  کیتامزیراک 
رب هدز و  رانک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  روضح  رصع  رد  ار  نآ  لقادح  هتفرگ و  لکـش  برع  یتسیلاینومیرتاپ  یتنـس  رادتقا  هیلع 
رد نیریز  ياههیال  رد  هتفرن و  نیب  زا  الماک  رصع  نیا  لوط  رد  مالسا  زا  شیپ  برع  یتنـس  رادتقا  يوگلا  دیدرت  نودب  . دیدرگ طلـسم  نآ 

رادتقا تشگزاب  ياهدومن  نیتسخن  هدعاس  ینب  هفیقـس  لیکـشت  مالـسا و  ربمایپ  تلحر  اب  . تفرگ رارق  ددـجم  يزیخزاب  يارب  راظتنا  تلاح 
رگ زاغآ  ربمایپ ، کیتامزیراک  رادـتقا  يزاس  يداع  دـنیارف  . تشگ رهاظ  یمالـسا  رادـتقا  ياههفلؤم  زا  یخرب  اب  بیکرت  رد  یلهاـج  رـصع 

دومن هک  دیدرگ  داجیا  يدیدج  یسایس  تانایرج  اهورین و  برع ، یتنس  رادتقا  يوگلا  اب  یمالسا  رادتقا  يوگلا  لماعت  رد  هک  دوب  يرصع 
اب هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  یشابد  دیمح  . درک هدهاشم  جراوخ  عیشت و  ننـست ، یمالـسا  هدمع  هخاش  هس  يریگلکـش  رد  ناوتیم  ار  نآ 

يارب يربو  تفاـیهر  زا  نارگید  و  ( 3  ) رنرت ناــیارب  زین و  يو  زا  شیپ  ( 1  ) تسا هدیزایتسد  یجاتنتـسا  نینچ  هب  يربو  يوگلا  مادختـسا 
يزاس يداع  دـنیارف  يریگیپ  رد  یـشابد  راک  تعادـب  لاح  نیا  اب  . دـناهدرک هدافتـسا  نآ  زا  سپ  تـالوحت  يوبن و  رادـتقا  تیهاـم  لـیلحت 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


رصانع یخرب  شالت  برع و  یتنس  یمالـسا و  رادتقا  يوگلا  ود  لماعت  رد  یمالـسا  مهم  هناگهس  ياههخاش  روهظ  نداد  ناشن  و  امزیراک ،
یـشابد رثا  يرظن  بوچراچ  لقث  هطقن  دـنچ  ره  دـشابیم . ربمایپ  زا  سپ  هعماج  هصرع  رد  ددـجم  روهظ  يارب  مالـسا  زا  شیپ  برع  یتنس 

دـسریم رظن  هب  اـما  دـهد ، حیـضوت  هیما  ینب  روهظ  اـت  ار  مالـسا  ردـص  یـسایس  تـالوحت  دـناوتیم  يدودـح  اـت  تسا و  يربو  تفاـیهر 
يزاس يداع  دنیارف  . دنک ایوپ  هداد و  حیـضوت  الماک  ار  یلیلحت  نینچ  ات  تسا  لمکم  يرظن  بوچراچ  کی  دـنمزاین  يو  يرظن  بوچراچ 
نادـب هعماج  داصتقا و  رد  دوخربو  سکام  هک  دـشابیم  کیتامزیراک  رادـتقا  يارب  یـصاخ  ياهلیدـب  زورب  مزلتـسم  کیتامزیراک  رادـتقا 

ریثات لوصحم  اعبط  هتفرگن و  لکـش  یعامتجا  الخ  رد  زگره  اهلیدب  نیا  زا  مادک  ره  نتفای  نیعت  دیدرت  نودـب  اما  ( 4  ) تسا هدرک  هراشا 
حیـضوت هژیوهب  اهلیدـب و  نیا  زا  مادـک  ره  نیعت  یگنوگچ  مهف  يارب  دـسریم ، رظن  هب  ور  نیا  زا  دوب  دـهاوخ  دوجوم  یعاـمتجا  لـماوع 

ياهفاکش هیرظن  مادختسا  زا  ریزگان  تسا -  نآ  حیضوت  ددص  رد  یشابد  هکنانچ  روکذم -  یمالسا  هدمع  هخاش  هس  روهظ  یگنوگچ 
تموکح رـصع  ياهنارحب  لک و  رد  مالـسا  ردص  تالوحت  مهف  ياربتسا  ددص  رد  رـضاح  راتـشون  رگید  نایب  هب  . دوب میهاوخ  یعامتجا 

دوـشیم و دـیکات  وا  نـهذ  سپ  رگـشنک و  رب  رتـشیب  نآ  رد  هـک  يربو  یمهفت  یـسانشهعماج  نـیب  صاـخ ، روـط  هـب  مالـسلا  هـیلع  يوـلع 
، یقیفلت تفایهر  نیا  . دـنک قیفلت  دـنادیم ، اهنآ  تالوحت  اهراتخاس و  لوصحم  ار  یعامتجا  تالوحت  هک  هناـیارگ  راـتخاس  یـسانشهعماج 

یعاـمتجا تیعـضو  لوصحم  دوخ  هک  يرگـشنک  ناونع  هب  [ me  ] يدارا و رگـشنک  ناوـنع  هب  [ I  ] هب  agent لـماع هیزجت  زا  يدوـمن 
لیلحت يارب  (5 . ) تفاـی يداـقتنا  تسیلاـئر  بـتکم  رد  ناوـتیم  ار  یــسانشهعماج  رد  يرظن  تفاــیهر  نـینچ  . دــشابیم تـسا ، یــصاخ 

هب تالوحت  برع و  یتنـس  هعماج  یلک  ياهیگژیو  نالک  یهاگن  ابتسا  مزـال  ادـتبا  یلع ، ترـضحتموکح  ياـهنارحب  یـسانشهعماج 
ماظن مالـسا ، زا  شیپ  برعلاةریزج  هعماج  یلک  یگژیوبرعلا  ةریزج  یتنـس  هعماج  یلک  ياـهیگژیو  . مینک یـسررب  ار  نآ  رد  هدـمآ  دوجو 
هچنآ یتیه  ریبعت  هب  . دیدرگیم بوسحم  برع  يداژن  تلاصا  زمر  ینیـشن  نابایب  هیداب و  رد  یگدـنز  تسا . نآ  نانکاستیودـب  یگلیبق و 

يداژن تلاصا  . دوب ینابایب  یگدـنز  رادـیاپ  یتخاونکی  اهنآ و  ییاـیفارغج  ياوزنا  تخاـسیم « ، هتـسجرب  زیاـمتم و  ار  برعلاةریزج  بارعا 
نایم ياهگنج  دیدش ، ياهلیبق  تابـصعت  ( 6 «. ) دـشابیم برعلاةریزج  نوچ  ییاج  نشخ  يوزنم و  طیحم  شاداـپ  زین  نیـشن  هیداـب  برع 

ياهیداـب یگدـنز  لوـصحم  ناوـتیم  ار  یگمه  ياهلیبـق  یگدـنز  یعمج  هـقلع  برع و  يدرف  لالقتـسا  رب  دـیکات  نآ ، زا  یـشان  ياهلیبـق 
يودـب ـالماک  یگدـنز  زا  راذـگ  . دـشیم بوـسحم  ینوـخ  طـباور  افرـص  یعاـمتجا  دـنویپ  تسخن  تیوـلوا  ياهعماـج  نینچ  رد  . تـسناد

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يالعا  دج  بالک ، نب  یصق  تامادقا  هجیتن  دیابیم  ار  قطانم  یخرب  رد  ینیـشن  رهـش  یگدنز  هب  برعلاةریزج 
هکم رب  نایـشرق  تیلوت  فارـشا و  زاـس  هنیمز  شیرق  هلیبـق  نداد  دـنویپ  برعلاةریزج و  هعماـج  رد  یتاحالـصا  داـجیا  اـب  هک  تسناد  هلآو 

ناـگرزاب يراـختفا  یـشکدوخ  نوـچ  برع  یلهاـج  ياهتنـس  یخرب  خـسن  هبعک ، تیلوـت  يراد و  دـیلک  هودـنلاراد ،   » سیـسات . دـیدرگ
قیرط زا  دوخ  هک  دوب  یـسیئر  تامیمـصت  عبات  درف  ياهلیبق ، هعماـج  رد  . دوریم رامـش  هب  بـالک  نب  یـصق  مهم  تامادـقا  زا  هتـسکشرو ،

شیرق ياهییامهدرگ  يریگمیمـصت و  عمجت ، لحم  ار  نآ  هودنلاراد  سیـسات  اب  یـصق  . دشیم هدـیزگرب  هلیبق  ناگرزب  خویـش و  باختنا 
نینچ رد  . تخادرپیم روما  لصف  لح و  هب  هک  تسناد  نامز  نآ  صاخ  کیتارکوروب  ماـظن  ناوتیم  ار  هودـنلاراد  تاـهج  نیدـب  . داد رارق 

نیا تخاس و  دوخ  نیشناج  ار  شیوخ  دنزرف  یصق  رگید ، يوس  زا  . تسناد قداص  ار  یلاینومیرتاپ  یتنـس  رادتقا  يوگلا  ناوتیم  یطیارش 
ینیـشناج دـیدج  تنـس  هئارا  نیـشیپ و  ياهلیبق  تنـس  زا  ندـش  ادـج  زا  یکاح  بالک  نب  یـصق  يوس  زا  یباختنا  نینچ  . تفای موادـت  رما 

لصاح فالتخا  هبعک  تیلوت  ینیشناج و  رس  رب  سمشلادبع ، نادنزرف  هیماینب ، و  فانملادبع ، نادنزرف  مشاهینب ، نیب  اهدعب  دنچ  ره  . دوب
ار مالسا  روهظ  رصع  هعماج  یلک  صخاش  رتعماج  یهاگن  رد  . تسا يریگیپ  لباق  اهدعب  یتح  مالـسا و  ردص  تالوحت  ات  نآ  راثآ  هک  دش 

ياهتلود طسوت  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یـسایس  لرتنک  يارب  شکمـشک  تسخن ، داد : رارق  رظن  دم  یجراخ  یلخاد و  دعب  ود  رد  دیابیم 
زا لماوع  نیا  ریثاـت  ( 7 . ) نیـشنرداچ لیابق  يرهـش و  يراجت  ياههورگ  نایم  ینعی  نابایب ، رهـش و  نیب  موادـم  دروخرب  مود ، نآ  زا  نوریب 
هب  ) برعلا ةریزج  بونج  رد  نمیتلود  طاطحنا  یشاپورف و  لیلد  هب  هنیدم  هکم و  يراجت  ياههار  یبایتیمها  اب  نآ  ینامزمه  وس و  کی 
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ییافوکـش برعلا و  ةریزج  تیمها  شیازفا  رد  یگمه  هقطنم ، ) نآ  رد  يراجت  قنور  داسک  هجیتن  رد  برام و  دـس  ندـش  هتـسکش  لاـبند 
دوخ دـیدرگ و  برع  ياهلیبق  هعماج  رد  یفارـشا  يراجت و  ياههورگ  شیادـیپ  بجوم  دـیدج  طیارـش  روهظ  . دـندوب لیخد  نآ  يداصتقا 

ياهتنـس موسر و  دـنبیاپ  درف  ياهلیبق  یگدـنز  نابایب و  طیحم  رد  هک  یلاـح  رد  دـش ، نآ  یعاـمتجا  تفاـب  رد  یتـالوحت  رییغت و  بجوم 
هکم داـصتقا  دروخیم ، مقر  ياهلیبق  تیبصع  تورم و  هب  يراداـفو  ینوخ و  هطبار  هلیبق و  رد  دـلوت  اـب  وا  یعاـمتجا  هاـگیاپ  دوب و  ياهلیبق 
نـشخ دـنت و  طیحم  رد  نآ  هب  يراداـفو  ياهلیبق و  یگتـسبمه  یعطق  تیمها  هک  یلاـح  رد  دوب  هتخیگنارب  ار  تیقفوم  هزیگنا  ییارگدرف و 

رد دـیدج  یناگرزاب  زکرم  رد  دوب ، ياهلیبق  ییارگناسنا   » یعون تاو  يرمگتنوم  ریبعت  هب  و  هتـسج ، رب  یقالخا  نوناق  کی  ساسا  ناـبایب ،
یعامتجا ظاحل  زا  رگید  ياهلیبق ، یگتسبمه  یقالخا و  ماظن  کی  ناونع  هب  تورم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  دلوت  نامز  رد  هکم 

هب زین  نیا  اما  داد  دوب  یعامتجا  لرتنک  دـیدج  رازبا  هک  هفیاط  هب  ار  دوخ  ياج  دوب ، یعامتجا  یلـصا  دـحاو  البق  هک  هلیبق  . تشادـن یبسانت 
تالوحت همه  هجیتن  . دوبن ینتبم  يدـنواشیوخ  ینوخ و  ياهدـنویپ  رب  اـموزل  هک  درپسیم  عوبتم  یماـح -  طـباور  هب  ار  دوخ  ياـج  جـیردت 

یتسستیاهن رد  رگید و  يوس  زا  هکم  فارشا  يراجت و  هقبط  روهظ  وس ، کی  زا  برع  ياهلیبق  یتنس -  ياهدنویپ  ندش  هتـسکش  دیدج ،
یمالسا نوتم  نآرق و  رد  هک  ییاه  يراجنهان  هلیذر و  تافص  . دوب زور  نآ  هعماج  رد  ضیعبت  فاحجا و  داسف ، ياههنیمز  روهظ  قالخا و 

نآ زا  یشان  یگتخیهرفان  يودب و  یگدنز  صاخ  تافص ، نیا  زا  یخرب  . تسا نارود  نیا  ياهیگژیو  زا  هدش  دای  یلهاج  رـصع  دروم  رد 
، رامق يراسگیم ، لثم  رـصع ، نآ  دـیدج  تالوحت  لوصحم  رگید ، یخرب  و  رثاکت ، بسن و  بسح و  هب  راختفا  تراغ ، لـتق و  لـثم  تسا ،

دیدرگ برعلاةریزج  هعماج  رد  یگدنز  کبـس  عون  ود  زورب  بجوم  برع  ياهلیبق  هعماج  راذگ  رـصع  نیاربانب  . یبلطایند ضیعبت و  اشحف ،
نیـشنرهش و یلـصا  هورگ  ود  هب  برعلا  ةریزج  هعماج  میـسقت  بجوم  رما  نیا  رگید ، يوس  زا  . تسا تیمها  زیاح  يدـعب  تـالوحت  رد  هک 

نیا ناـمدرم  رگید  . دـیدرگیم بوسحم  رما  نیا  صخاـش  هک  تسناد  هکم  رهـش  رد  ناوـتیم  ار  ینیـشنرهش  زکرمت  . دـیدرگ نیـشن  هیداـب 
نیجع تراجت  اب  ینیـشنرهش  یگدنز  . دوبجـیار مکاح و  ياهلیبق  ياهتنـس  نآ  رد  زونه  هک  دـندرکیم  یگدـنز  هیداب  رد  بلغا  نیمزرس 

یبسن و طباور  نوچ  ياهلیبق  ياههیاپ  رب  ینتبم  ینیـشنرهش  . دوب هدـیدرگ  هقطنم  نیا  شخب  قنور  نایکم  يراجت  ياهناوراک  دوب و  هتـشگ 
رد اب  شیرق  فارـشا  . دوب هدرک  مهارف  ینیـشنرهش ، قطاـنم  رد  هژیو  هب  برعلاةریزج ، يارب  ار  یتسلاـینومیرتاپ  یتنـس  رادـتقا  یعون  ینوخ ،

نینچ . دـندرکیم لاـمعا  ار  رادـتقا  يوگلا  نیا  هبعک  راد  دـیلک  تیلوت و  بصنم  نتـشاد  ببـس  هب  هعماـج  يربهر  تردـق و  نتفرگ  تسد 
روهظ . درکیم هرادا  ینوخ  ياهدنویپ  ساسا  رب  ار  هلیبق  هک  تفاییم  رولبت  هلیبق  سیئر  خیـش و  رادتقا  رد  يودب  ياهلیبق  حطـس  رد  ییوگلا 

، يودـب ناسنا  يرکف  ییافوکـش  دـشر و  مدـع  ياهیداب و  یگدـنز  ینورد  یگتخیهرفانهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کیتام  زیراـک  رادـتقا 
يرهـش و یگدـنز  زا  یـشان  یعامتجا  ياهبیـسآ  روهظ  وس و  کی  زا  تراغ  گـنج و  یبسن ، ینوخ -  ياـههقلح  رب  بصعت  يدـنبیاپ و 
هب خـساپ  مالـسا  یهلا  ربمایپ  روهظ  . دـندوب هعماج  نیا  رد  یناحلـصم  روهظ  مزلتـسم  زاس و  هنیمز  رگید  يوس  زا  متـس  ملظ و  داسف و  عویش 

ياهتنس هئارا  یلهاج و  رصع  لطاب  ياهتنس  نتسکش  مزلتسم  ياهعماج  نینچ  حالصا  . دوشیم بوسحم  برعلاةریزج  هعماج  تالکشم 
هکم يدالیم  مشش  نرق  یگنهرف  يداصتقا و  طیارـش  هرابرد  هک  رـصاعم  شهوژپ  رد   » هک تسا  یعدم  رنرت  ساسا ، نیارب  . دوب یهلا  دیدج 

هرابرد رتیساسا  نایب  يارب  ییامزیراک و  یتیـصخش  روهظ  يارب  یتخانـش  هعماج  رظن  زا  هکم  هک  دنراد  دوجو  يدهاوش  تسا ، هدش  ماجنا 
تلاسر لاح ، ره  هب  «. دوب رتهدامآ  دشیم ، هئارا  افنح  هلیسو  هب  ای  ياهلیبق و  تیناسنا  هلیسو  هب  ای  هک  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  بهذم ، تیونعم و 

دز و راـنک  ار  نیـشیپ  ياهتنـس  هک  دوب  یهلا  یحو  لـماح  ثوعبم و  یحلـصم  تسد  هب  هنارگحالـصا و  یتضهن  زاغآرـس  مالـسا  ربماـیپ 
هب اج  ار  اهتنـس  نآ ، ساسا  ربتسناوتیم  هک  دادیم  رارق  امزیراک  يربهر  تلزنم  رد  ار  ربمایپ  یهاگیاج  نینچ  . داهن اـنب  ار  ون  ياـهتنس 

ربمایپ کیتامزیراک  تلصخ  زا  یقلتخم  ياهریبعت  . یگلیبق یلهاج -  ياهتنـس  ياج  هب  یهلا  ياهتنـس  نتخاس  نیزگیاج  رابنیا  دنک  اج 
هژاو هب  زین  یخرب  . تسا هتـسناد  کـیتامزیراک  یمالـسا  فدارتـم  ار  تمارک   » یبرع هژاو  دـلانودکم  تسا . هدـش  داهنـشیپ  یبرع  ناـبز  رد 

رادـتقا هنوگچ  ربمایپ  کیتامزیراک  رادـتقا  هک  تسا  نیا  مهم  هلاسم  لاح ، ره  هب  . تسا هدرک  داهنـشیپ  ار  تلاسر   » هژاو یـشابد  تیـالو و  »
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ینتبم ریز  داعبا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  کیتامزیراک  رادتقا  ياهیگژیو  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ادـتبا  . دیـشک شلاچ  هب  ار  برع  یتنس 
یماظن یهدنامرف  شیوخ 3. ناوریپ  رب  ربماـیپ  یفطاـع  يونعم و  ذوفن  یهلا 2. یحو  لماح  ناونع  هب  یمالـسا  هعماـج  ینید  يربهر  .1 دوب :

در فذح و  ادتبا  ناوتیم  ار  ربمایپ  کیتامزیراک  رادتقا  یعامتجا  ياههژیو  راک  . یمالسا هعماج  یعامتجا  یسایس -  تالیکـشت  يربهر  .4
ینید نامیا  ( 8  ، ) مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا   » ینید هزومآ  نایب  اب  مالـسا  ربمایپ  . تسناد یبسن  ینوخ و  ياهدنویپ  فرـص  رب  هعماج  يانتبا 

ياـهتوافت ساـسا  نیا  رب  . درک در  ار  یبسن  ياهلیبق و  روک  تابـصعت  هجیتن  رد  تسناد و  یعاـمتجا  طـباور  یعاـمتجا و  تلزنم  ياـنبم  ار 
یمالـسا توخا  يردارب و  نآ  ياج  هب  دـش و  هدـیبوک  مهرد  دوب ، بارعا  نیب  زایتما  زیامت و  ساسا  یلهاـج  رـصع  رد  هک  ياهلیبق  یموق - 

رد زج  اهناسنا  يربارب  هدیا  جـیورت  یفارـشا و  تازایتما  یفن  رگید ، هژیو  راک  (9  . ) ةوخا نونمؤملا  امنا  :» دشجیورت ناناملـسم  یمامت  نیب 
هیلع ریخا  هژیوراـک  دوب ، هتفرگ  تهج  ینیـشن  هیداـب  ياهلیبـق  ياهتنـس  هیلع  امیقتـسم  تسخن  هژیو  راـک  هک  یلاـح  رد  . دوب اوقت  ناـمیا و 

یعامتجا ياهصخاش  ناماوت  یمالـسا  يردارب  يربارب و  ياههدیا  ساسا ، نیا  رب  . دوب هدـش  یهدتهج  نیـشنرهش  لیابق  موهوم  تازایتما 
نامیا و دیدج  ياهصخاش  اهنآ  ياج  هب  تخیریم و  ورف  يرهش ، یگدنز  رد  هچ  ینابایب و  يودب  یگدنز  رد  هچ  ار ، برع  یتنس  هعماج 

برع یتنس  يرالاس  خیش  ياج  هب  هماسا ، نوچ  یماظن  ناهدنامرف  نییعت  رد  يرالاس  هتسیاش  نینچمه  درکیم  حرطم  ار  دنوادخ  هب  برقت 
رد زین  یهلا  تعیرشتیبثت  لامعا و  يارب  شالت  غالبا و  هب  هجوت  ربمایپ ، کیتامزیراک  رادتقا  مهم  یعامتجا  ياههژیوراک  رب  هوالع  . تسشن

طوبرم یلهاج  یفارخ  ياهرواب  در  ناسنا و  هرابرد  یهلا  نیناوق  هب  دـعب  نیا  . تسا يرورـض  یلهاـج  ياهتنـس  ياـج  هب  یمالـسا  هعماـج 
ات دوب  خارف  هدرتسگ و  نانچنآ  دوخ  دـشیم و  یقلت  یمالـسا  هعماج  یعامتجا  يدرف و  لمع  يانبم  یهلا  تعیرـش  هک  اـجنآ  زا  . دوشیم
هب . دشاب نآ  اب  مئالتم  بسانتم و  الماک  زین  یسایس  رادتقا  هک  دوب  یعیبط  دنک ، نیمات  ار  یمالـسا  هعماج  یعامتجا  يدرف و  ياهزاین  یمامت 

هدـننک هئارا  رگید  یتهج  زا  درب و  نیب  زا  ار  یلهاج  ياهتنـستهج  کـی  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  کـیتامزیراک  رادـتقا  رگید  ریبعت 
تلحر اب  ترضح  نآ  کیتامزیراک  رادتقا  يدمحم ، تعیرـش  موادت  رد  یهلا  رما  عقاو  رد  ناکما و  مغر  هب  اما  . دوب دیدج  یهلا  ياهتنس 
رادتقا يزاس  يداع  دنیارف  . دیدرگ حرطم  هرابود  رادتقا  یگژیو  تیهام و  هلاسم  ترـضح  نآ  ینیـشناج  دنیارف  رد  دیـسر و  نایاپ  هب  ناشیا 

یعطقم و يرما  اتاذ  ییامزیراک  رادتقا  تسا ، هدش  رکذتم  ربو  سکام  هک  روطنامه  یـسایس  ینید  تافالتخا  روهظ  ربمایپ و  کیتامزیراک 
دوخ لیصا  تلاح  لکش و  رد  ییامزیراک  تدایـس  : دوشیم لیدبت  ینوناق  ای  یتنـس  رادتقا  عون  ود  زا  یکی  هب  هجیتن  رد  تسا و  ریذپلوحت 

صیاـصخ تاـبثا  راـبتعا و  هب  هک  یـصخش  ادـیدش  یعاـمتجا  تابـسانم  زا  تسا  تراـبع  تدایـس  نیا  . تـسا لوـمعم  ریغ  یتشرـس  ياراد 
تسا و تیمها  زیاح  ام  ثحب  رد  هچنآ  . تسا هدرک  حرطم  اـم  زیراـک  يارب  فلتخم  لیدـب  شـش  دوخ  ربو  (10 . ) دراد یگتـسب  ییامزیراک 

نآ ینیـشناج  یگنوگچ  هب  هجوت  دـنکیم ، نییبت  صاخ  روط  هب  ار  يولع  تموکح  رـصع  یلک و  روط  هب  ربمایپ  زا  سپ  تـالوحت  تیهاـم 
رد . تسا هدوب  ربمایپ  زا  سپ  یناتسرهش ، ریبعت  هب  یمالسا ، تما  فالتخا  نیرتمهم  زاغآ ، رد  ترضح  نآ  ینیـشناج  ثحب  تسا . ترـضح 

لماوع یـسررب  دراد  تیمها  هک  زین  يرگید  هلاسم  اما  دـباییم  رولبت  یمالـسا  فلتخم  ياـههقرف  بلاـق  رد  فلتخم  ییاههاگدـید  اـجنیا 
ینتبم رادتقا  تسا : هدش  حرطم  ربمایپ  کیتامزیراک  رادتقا  يارب  هدمع  لیدب  هس  لقادح  یمالـسا  دروم  رد  . تساهلیدـب نیا  هدـننک  نییعت 

ره اهلیدـب  نیا  . جراوخ هیرظن  رب  ینتبم  یمالـسا  هعماج  رادـتقا  عیـشت  تماما  هیرظن  رب  ینتبم  رادـتقا  ننـست  لها  تفالخ  یـسایس  هیرظن  رب 
نادقتعم یعامتجا  هاگیاپ  زا  رثاتم  الماک  دراوم  یخرب  رد  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  یمالسا  رادتقا  تیهام  زا  یصاخ  یقلت  لوصحم  مادک 
ياهوگلا يزیخزاب  هجوت  لباق  مهم و  لماع  کی  دسریم  رظن  هب  . تسا مزال  زین  رگید  هدننک  نییعت  لماوع  هب  هجوت  نینچمه  دشابیم . نآ 

هرود رد  برع  یتنـس  رادـتقا  يوگلا  دـیدرت  نودـب  . تسا یمالـسا  ياـهوگلا  زا  یخرب  اـب  قیفلت  رد  یمالـسا  زا  شیپ  برع  یتنـس  رادـتقا 
نیرتمهم نیتسخن و  ناوتب  دـیاش  . دوب هدـنام  یقاب  هتفهن  ناهنپ  تروص  هب  نیریز  ياـههیال  رد  دوب و  هتفرن  نیب  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

رد نارجاهم  زا  یخرب  جرزخ و  سوا و  راصنا  عمجت  اب  . درک هدهاشم  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  ار  یمالـسا  زا  شیپ  ياهتنـستشگزاب  دومن 
یمالسا دامن  هک  دش  دجسم  رد  عمجت  نیزگیاج  دوب ، روما  لصف  لح و  يارب  برع  یتنس  عمجت  لبمـس  هک  هفیقـس  رد  عمجت  الوا ، هفیقس 
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دانتـسا دوخ  ياهلیبق  یموق  ياهيرترب  هب  هفیلخ  باـختنا  رد  اـیناث ، دوب  ... داـهج و نوچ  یعاـمتجا  روما  لـصف  لـح و  اروش و  يرکفمه و 
: زا دنترابع  برع  یتنس  ياهوگلا  تشگزاب  ياهدومن  رگید  . اوقت نامیا و  هب  دانتسا  ياج  هب  دوب ، یلهاج  رصع  صخاش  رایعم و  هک  دندرک 
ای لوا  هفیلخ  طسوت  مود  هفیلخ  باختنا  مجع ، رب  برع  يرترب  ياعدا  ياهلیبق ، ياهینمشد  موادت  نارگید ، رب  شیرق  يرترب  ياعدا  موادت 

قادـصم ناناملـسم  تیرثکا  ینـس و  هعماج  رد  دوخ ، صاخ  يانعم  رد  کیتامزیراک  رادـتقا  يزاس  يداـع  . موس هفیلخ  رد  اروش  يرازگرب 
يداـصتقا ياهترورـض  هاگدـید «  نـیا  قـبط  . دـناهدرک وـجوتسج  یکم  تراـجت  داـهن  رد  یخرب  ار  یــشیارگ  نـینچ  هـشیر  . درک ادـیپ 

تاـبث و اـب  یـسایس  یعاـمتجا -  ماـظن  اـت  تشاد  نآ  رب  دـندوب ، طاـبترا  رد  هکم  راـجت  اـب  هک  ار  یناـسک  هژیوهب  ار  ناناملـسم  تالیکـشت 
میسقت فلتخم  يازجا  زا  يرامش  هب  ربمایپ  زکرمتم  رادتقا  ساسا ، نیا  رب  ( 11 «. ) دنریگ شیپ  رد  يراجت  ياهتیلاعف  اب  زاسمه  يرتيداع 
رادـتقا هفیلخ ، هب  یـسایس  رادـتقا  صاصتخا  اهنآ  دومن  نیرتزراـب  . دادیم صاـصتخا  دوخ  هب  ار  اـههزوح  نیا  زا  یکی  ياهقبط  ره  هک  دـش 
رـصانع زا  یقیفلت  اب  ربمایپ  کیتامزیراک  رادـتقا  یمالـسا ، رادـتقا  زا  ینـستئارق  رد  . دوب املع  هب  ینید  ياهتیلوؤسم  تاضق و  هب  ییاـضق 

لحنم تنـس  هب  دوخ  اـمزیراک  يدومن ، نینچ  رد  . تسا ندـش  یتنـس  رگید  ریبعت  هب  ندـش و  يداـع  ددـص  رد  دوخ  یلهاـج  رادـتقا  یتـنس 
يوجوتسج رد  هک  تسناد  هکم  تراجت  ینیـشنرهش و  دنیارف  دیابیم  ار  یلاقتنا  نینچ  لمحم  . دوب هدرک  ینیب  شیپ  زین  ربو  هک  ددرگیم 

جیردت هب  برع  رادتقا  یتنـس  ياهوگلا  تشگزاب  هنیمز  هک  دوب  اجنیا  رد  . دوب شیوختیلاعف  ددجم  يریگیپ  يارب  مارآ  يداع و  یگدـنز 
ریبعت هب  ایتفالخ  هیرظن  ندوب  ینیـسپ  یگژیو  ینعی  دناهدرک ، هراشا  نادب  یخرب  هک  برع  یتنـس  رادـتقا  رگید  یگژیو  . دـیدرگیم مهارف 

تـسین تفالخ  هیرظن  لماش  اهنت  يزاس  يداع  دنیارف  . تسین يدنیارف  نینچ  اب  طابترایب  کش  نودب  ( ، 12  ) هیرظن رب  عقاو  رما  مدقت  رگید 
زگره ار  یعیش  هاگدید  رد  یسایس  رادتقا  بختنم  يوگلا  . تفرگ دوخ  هب  یتوافتم  الماک  یگژیو  رگید  ياههاگدید  رد  يدنیارف  نینچ  اما 

ماما ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج  یعیـش ، یـسایس  رادـتقا  يوگلا  قبط  . داد رارق  يربو  يزاس  يداع   » حالطـصا لومـشم  ناوتیمن 
تیملعا تمـصع و  . تسا رادروخرب  کیتامزیراک  یـصخش  یگژیو  زا  ربمایپ  دننام  هدش و  باختنا  یهلا  نامرف  هب  ربمایپ و  يوس  زا  یعیش 

ندش هنیداهن   ، » ندش يداع   » ياج هب  امزیراک  وگلا ، نیا  رد  . دهدیم رارق  مدرم  باختنا  زا  رتارف  ار  وا  هک  دنتسه  ماما  یلصا  طرش  ود  ماما 
رد ار  امزیراک » ندـش  هنیداهن   » يارب شـالت  کـیتامزیراک ، رادـتقا  هنانکـش  راـتخاس  يریبعت  هب  یعطقم و  یگژیو  هب  هجوت  اـب  یخرب  . تسا

نینچ لوصحم  ار  یعیش  مارآان  بیشن و  زارفرپ و  مطالت و  رپ  خیرات  دناهدرک  یعس  هجیتن  رد  هتفرگ و  لاکیـسکوداراپ  يرما  یعیـش  هیرظن 
ضقانت ات  تسا  یعیشتماما  هیرظن  ینورد  قطنم  مهف  مدع  لولعم  رتشیب  یجاتنتسا  نینچ  دسریم  رظن  هب  (13 . ) دننک مالعا  ینورد  ضقانت 

نیمات یهلا  يداه  يربهر  تحت  یعیرشت و  تیاده  قیرط  زا  ناسنا  یناهج  نآ  یناهج و  نیا  تداعس  یعیش  هاگدید  زا  . هیرظن دوخ  ینورد 
لیلحت دناهدرک  یعـس  نارگید  تاو و  يرمگتنوم  نوچ  یخرب  . تسا قداص  وا  زا  سپ  هچ  ربمایپ و  رـصع  رد  هچ  يرما  نینچ  و  ددرگیم ،
يدزیا هرف  یناریا  ياهتنـس  تاریثات  زا  یـشان  ار  یعیـش  ناماما  رد  هداعلا  قراـخ  ياـهیگژیو  هب  داـقتعا  هعیـش و  روهظ  یتخانـش  هعماـج 

ومن دـشر و  هک  هدـش  لالدتـسا  ساـسا ، نـیا  رب  ( 14 . ) دـننک یفرعم  رگید  يوـس  زا  نمی  یهللا  لـظ  یهاـشداپ  ياهتنـس  وـس و  کـیزا 
ینورد تاهباشت  ساسا  رب  فرـص  یتخانـش  هعماج  ياهلیلحت  نینچ  . تساهنآ نیـشیپ  ياهتنـس  زا  رثاتم  قطانم  نیا  رد  یعیـش  تاـنایرج 

هک تسا  لیلد  نیرتيوق  دوخ  مالـسا  ربمایپ  کیتامزیراک  رادـتقا  ینورد  قطنم  . دراد رب  رد  زین  ار  یتسردان  تامیمعت  نینچ  نیا  اههدـیدپ ،
یهاگدـید نینچ  شرتسگ  جزن و  ياههنیمز  ییاسانـش  یتخانـش ، هعماج  لیلحت  زا  شیپ  ساـسا ، نیا  رب  . دراد یهلا  اـشنم  یهاگدـید  نینچ 

یعیـش هاگن  زا  . درک ییاسانـش  شیوخ  زا  سپ  يارب  ار  ربمایپ  رظن  دروم  رادـتقا  يوگلا  یمالک  یهاـگن  اـبتسیابیم  ائادـتبا  ربماـیپ  زا  سپ 
هقادم یبوخ  هب  نید  هفـسلف  ثحابم  رد  هک  روطنامه  هکنیا  افاضم  . دنراد یگژیو  نینچ  یلع  ترـضحتمام  دروم  رد  ربمایپ  ياههیـصوت 

دارم زین  یهاـگ  نآ و  هب  نارادـنید  شیارگ  اـشنم  یهاـگ  تسا و  نآ  هدـنروآ  دوـجو  هـب  یلعاـف  اـشنم  نـید ، اـشنم  زا  دارم  یهاـگ  هدـش ،
شزیگنا زا  یکاح  اـهنت  رما  نیا  هعیـش  هب  نمی  مدرم  اـی  ناـیناریا  شیارگ  مغر  هب  ساـسا ، نیا  رب  ( 15 . ) دـشابیم نید  هب  داقتعا  تیلوقعم 

نارگید تاو و  يرمگتنوم  هک  تسا  تیمها  زیاح  ياهتکن  نینچ  هب  هجوت  . دشاب اهنآ  شیارگ  لوصحم  هعیـش  هکنآ  هن  تساهنآ  يرادنید 
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، هدش حرطم  يرادتقا  ياهوگلا  زا  یکی  ربمایپ ، زا  سپ  رادتقا  تالوحت  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  لاح ، ره  هب  . دناهدرک تلفغ  نآ  زا  الماک 
، رـسای رامع  ریظن   ) شنارادـفرط تلق  مغر  هب  یـشیارگ  نینچ  . تسوا نیـشناج  رد  نآ  زکرمت  ياـقب  ربماـیپ و  کـیتامزیراک  رادـتقا  موادـت 

فورعم یلع  هعیـش  ناونع  هب  هتفای و  يرتشیب  عویـش  اهدعب  ربمایپ ، زا  سپ  تسخن  ههد  هس  رد  سابع ) نبا  ناملـس و  يرافغ ، رذوبا  دادقم ،
يرجه و مراهچ  ههد  هب  هک  تسا  یلوحت  هدش ، حرطم  ربمایپ  کیتامزیراک  رادتقا  ینیـشناج  هلاسم  لابق  رد  هک  يرگید  شنکاو  . دندیدرگ
، ناورهن گـنج  ینعی  یلع ، ترـضحتموکح  ياـهنارحب  زا  یکی  زورب  اـب  یقیثو  طاـبترا  هـک  دوـشیم  طوـبرم  جراوـخ  هورگ  شیادـیپ 

ياهتنـس هداد و  رـس  ار  اهناسنا  يربارب  يردارب و  يادـن  شیوخ  ینامـسآ  مایپ  اب  کـیتامزیراک  رادـتقا  مالـسا و  جراوخ ، هاـگن  زا  . دراد
یـسارکومد یعون  رب  دـیکات  اـب  اـهنآ  ور  نیا  زا  دوب  هتخاـس  خوسنم  ار  یلهاـج  یلطاـب  ياهتنـس  ینوخ و  طـباور  رب  ینتبمبرع  ياهلیبـق 

رشق ره  زا  هعماج ، لک  هب  کیتامزیراک  رادتقا  میمعت  اب  رگید  يوس  زا  دندرک و  در  ار  ینس  رادتقا  وس  کی  زا  زیتستلود ، هنابلط  تاواسم 
جراوخ . تساهنآ یعامتجا  هاگیاپ  جراوخ ، هرابرد  تیمها  زیاح  هتکن  . دـنتفریذپن ار  یعیـش  يامزیراک  زکرمتم  رادـتقا  دـشاب ، هک  ياهلیبق  و 

، هجیتن رد  دندوب و  هدمآ  هوتـس  هب  برع  یلهاج  ياهتنـس  زا  وس  کی  زا  هک  دـندوب  برعلا  هریزج  نیـشن  هیداب  لیابق  نایمزا  اتدـمع  هیلوا 
هژیو هب  تسخن ، هفیلخ  هس  تامادـقا  اهضیعبت و  رگید ، يوس  زا  و  دـندوب ، هتفای  شیوخ  هعماج  نیرید  ياهدرد  رب  یمهرم  ار  مالـسا  مایپ 

نودب . دندوب زین  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  مزال  زیمت  رکفت و  تردق  دقاف  یتاهج  هب  نینچمه  . دوب هدرک  هدروخرـس  ار  اهنآ  موس ، هفیلخ 
ربمایپ کیتامزیراک  رادتقا  هلاسم  . تسا هدوب  یتجازـس  نینچ  لوصحم  هیواعم ، مالـسلا و  هیلع  یلع  ربارب  رد  اهنآ  نامزمه  ییورایور  دیدرت 

هدوب مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  یتـیمها  زیاـح  هلاـسم  ربماـیپ  طـسوت  یلهاـج  رادـتقا  یتنـس  يوـگلا  ندـش  هدز  راـنک  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
ناشیا کیتامزیراک  رادتقا  تیهام  اب  طابترایب  زین  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  کیتامزیراک  رادتقا  يزاس  يداع   » دنیارف ندش  زاغآ  . تسا

اما دوب  هتشگ  صخشم  امزیراک  یصخش  ندیزگرب  ببـس  هب  زین  ربمایپ  زا  سپ  یمالـسا  رادتقا  فیلکت  یعیـش  هاگن  زا  دنچ  ره  . تسا هدوبن 
یلهاج ياهتنـس  یخرب  يایحا  اب  کیتامزیراک  رادـتقا  يزاس  يداع   » دـنیارف زاغآ  اـب  دـندرک  شـالت  دوجوم  یعاـمتجا  ياـهورین  یخرب 

هک دیدرگ  هارمه  یشیرق  یفارشا  ياهلیبق و  تابصعت  ددجم  ندش  مکاح  اب  یـشالت  نینچ  . دنناسرب روهظ  هصنم  هب  ار  يرگید  رادتقا  برع ،
رد یعامتجا  ياهفاکش  ندش  لاعف  . مینکیم هدهاشم  برعلا  ةریزج  هعماج  دوجوم  یعامتجا  ياهفاکش  ندش  لاعف  اب  ار  نآ  خلت  جیاتن 

ریثات تحت  نوگانوگ  ياههویـش  هب  ياهعماج  ره  یـسایس  یگدـنز  یعامتجا ، ياهفاکـش  هیرظن  قبطمالـسلا  هیلع  يولع  تموکح  رـصع 
ياهفاکـش نیا  زین  يراذگ  ریثات  ثیح  زا  دریگیم . رارق  اهفاکـش  نآ  يدـنب  تروص  هوحن  روشک و  نآ  صاخ  یعامتجا  ياهفاکش 

یفداصت يراتخاس و  یخیرات ، ياهفاکش  هب  یعامتجا  ياهفاکش  نینچمه  . دنوشیم میـسقت  لاعفریغ  لاعف و  ياهفاکـش  هب  یعامتجا 
میـسقت يزاوتم  مکارتم و  عطاقتم و  ياهفاکـش  هب  دنناوتیم  رگیدکی  هبتبـسن  ناشتیعقوم  ظاحل  هب  نینچمه  اهنآ  . دنوشیم میـسقت  زین 

. دوش میسقت  یفاکش  دنچ  یفاکش و  ود  یفاکش ، کت  هعماج  هب  دناوتیم  نآ  رد  دوجوم  یعامتجا  ياهفاکش  بسح  رب  زین  هعماج  . دنوش
یگدـنز رد  رثؤم  هدـش  لاـعف  ياهفاکـش  ییاسانـش  یلع و  تموکح  رـصع  رب  یعاـمتجا  ياهفاکـش  هیرظن  قیبطت  دـیدرت  نودـب  ( 16)
ناوتیم يرکف  هاـگن  کـی  رد  . درک دـهاوخ  يراـی  هرود  نآ  یعاـمتجا  یـسایس -  تایـصوصخ  رتهب  مهف  يارب  ار  اـم  رـصع ، نآ  یـسایس 

هب هفیقس  رد  یفاکش  نینچ  دنچ  ره  یشیرقریغ : یشیرق -  فاکـش  .1: درک يدنب  میسقت  ریز  قیرط  هب  ار  رـصع  نآ  رد  دوجوم  ياهفاکش 
یقاـب لاـعف  ریغ  توکـسم و  نرق  دـنچ  اـت  رما  نـیا  شیرق ،  نمۀـمئالا   » ثیدـح هـب  رکبوـبا  دانتـسا  اـب  اـما  دـیدرگ  حرطم  يدـج  تروـص 

 - نایمشاه نایم  فاکـش  .2. دـنام یقاب  لاعفریغ  هجیتن  رد  دوب و  فاکـش  نیمه  زا  یعبات  زین  نارجاهم  راـصنا و  نیب  هوقلاـب  فاکـش  . دـنام
رب زین  ربمایپ  رصع  ياهگنج  یخرب  یتح  تشگیم و  رب  مالسا  ربمایپ  ناکاین  رود و  هتـشذگ  هب  یفاکـش  نینچ  ياههشیر  دنچ  ره  نایوما :
نآ ینیع  ریثات  . دیدرگ لاعف  هیما  ینب  ندش  هدرامگ  راک  هب  هیما و  ینب  زا  نامثع  ندمآ  راک  يور  اب  یفاکش  نینچ  اما  دش  راب  فاکـش  نیا 

هیداب نیشنرهش و  لیابق  هب  برعلا  ةریزج  هعماج  کیکفت  نانیشن : هیداب  نیشنرهش -  فارـشا  نایم  فاکـش  .3. دشاب دناوتیم  نیفص  گنج 
دیدشت ار  فاکش  نیا  يوحن  هبتسناوتیم  ربمایپ ، زا  سپ  رـصع  رد  زین  یمالـسا  تاحوتف  شرتسگ  . دوب هتفرگ  تروص  لبق  اهلاس  نیـشن 
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یفاکش نینچ  زین  مود  لوا و  يافلخ  هرود  رد  . دوب هدش  لاعفریغ  المع  یفاکش  نینچ  يربارب  يرداربجیورت و  اب  مالسا  ربمایپ  هرود  رد  . دنک
رد . دوبن ایهم  نآ  يارب  ندش  لاعف  هنیمز  دوب و  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مدرم  ناهذا  یمالـسا  تاحوتف  هک  نیا  افاضم  دـنام  یقاب  لاعفریغ 
رد تفرگ و  لکـش  وا  هیلع  نآ  رد  دوجوم  لیابق  قارع و  دالب  زا  تاضارتعا  هدـمع  وا  يدـنواشیوخ  ياهضیعبت  اب  نامثع  تفـالخ  رـصع 

نامدرم ضارتعا  ناورهن و  گنج  رد  ناوتیم  ار  نآ  ینیع  زراب و  دومن  تیاهن  رد  . دـیدرگ مهارف  يدودـح  ات  نآ  ندـش  لاعف  هنیمز  هجیتن 
لکـش یمالـسا  تنـس  نآرق و  مهف  رـس  رب  هک  دربن  نیا  رد  . درک هدهاشم  میمت ، هلیبق  هژیو  هب  نیـشن ، هیداب  لیابق  هب  قلعتم  هداس  یلو  دـهاز 

رب در و  ار  تیمکح  لـماک ، يردارب  يربارب و  يوج  تسج و  رد  دوب ، جراوـخ  هدـمع  یعاـمتجا  هاـگیاپ  هک  برع  نانیـشن  هیداـب  تفرگ ،
زین ربمایپ  رـصع  رد  ار  ناقفانم  نانمؤم و  نایم  فاکـش  بلط : تصرف  نیقفانم  نیتسار -  ناـنمؤم  ناـیم  فاکـش  .4. دندیروش یلع  ترضح 

تردـق تورث و  ندـش  مهارف  اما  دزادرپیم  ناقفانم  هرهچ  یفرعم  هب  نیقفاـنم ، هروس  هژیو  هب  نآرق ، رد  يرایـسب  تاـیآ  . مینکیم هدـهاشم 
تردق يویند و  لام  هب  عمط  اب  یخرب  دندوب و  نیشیپناقفانم  یخرب  تخیگنارب : ار  دارفا  یخرب  يزاورپ  دنلب  تباقر و  هنیمز  ربمایپ ، زا  سپ 
ناوتیم يدودـح  ات  ار  لمج  گنج  . دـنتفرگ رارق  یلع  ترـضح  يورایور  فرحنم و  تسار  هار  زا  شیوخ  عورـشم  ریغ  لاوما  ظفح  ای  و 

اب ار  گـنج  گرب  زاـس و  هینم  نب  یلعی  یلاـم  کـمک  ریبز و  هحلط و  نوـچ  يدارفا  ییوراـیور  . تسناد فاکـش  نـیا  ندـش  لاـعف  هجیتـن 
نامیا زا  جورخ  ناوتیم  ار  اهنآ  عماـج  هجو  ( 17 ، ) تسا هدرک  هراشا  لمجلا  باتک  رد  دیفم  خیـش  هکنانچ  . درک مهارف  مالـسلا  هیلعیلع 
یخرب ددجم  يایحا  يزیخ و  زاب  لوصحم  یفاکش  نینچ  یلهاج : رـصع  ياهتنـس  یمالـسا -  ياهتنـس  نایم  فاکـش  .5. تسناد یعقاو 

نینچ زورب  . دباییم قباطت  قوف  ياهفاکش  زا  یخرب  اب  یفاکش  نینچ  . دشابیم مالسا  ربمایپ  رـصع  زا  سپ  یمالـسا  ریغ  یلهاج  ياهتنس 
برع یتنـس  رادتقا  هدـش  ایحا  هرابود  يوگلا  اب  ربمایپ  کیتامزیراک  رادـتقا  يوگلا  ضراعت  هرابرد  یـشابد  هیرظن  قبط  ناوتیم  ار  یفاکش 

نیا یعامتجا  ياهفاکش  یبیکرت  يوگلا  . تسناد زین  قوف  ياهفاکش  دکؤم  ناوتیم  ار  یفاکـش  نینچ  عومجم  رد  . داد حیـضوت  یلهاج 
ره رد  دسریم  رظن  هب  . تسناد ریخا  یعامتجا  فاکـش  راهچ  ناوتیم  ار  یلع  ترـضح  رـصع  لاعف  یعامتجا  ياهفاکـش  نیرتمهمرـصع 

مهم هعقاو  هس  هب  هجوت  اب  . تسا هدوب  یلصا  لماع  قوف  فاکش  ود  ای  کی  یلع ، ترضحتموکح  مهم  یـسایس  عیاقو  تالوحت و  زا  مادک 
نیالمج گنج  .1. مینکیم یسررب  ار  اهفاکش  نیا  بیکرت  هوحن  ناورهن ، گنج  نیفـص و  گنج  لمج ، گنج  ترـضح : نآ  تموکح 
نانمؤم نایم  ییورایور  وس و  کی  زا  هدش  ایحا  یلهاج  ياهتنس  یمالسا و  لیصا  ياهتنـس  هب  يدنبیاپ  نایم  ییورایور  لوصحم  گنج 

هک يدارفا  سرت  ناناملـسم ، لاـملا  تیب  زا  ریبز  هحلط و  حیحـصان  ياههتـساوخ  . دوب رگید  يوـس  زا  ناـبلط  تصرف  ناـقفانم و  اـب  نیتـسار 
هدایز قافن و  ياهدومن  یگمه  نارگید  لمج و  راوس  هنیرید  ياههدقع  دنریگب ، سپ  زاب  ار  ناشیا  قحان  لاوما  یلع  ترضح  دندیسرتیم 
بان تنس  لیصا و  نامیا  رهظم  یگمه  نیخیش  هریس  زا  زیهرپ  مرکا و  ربمایپ  تنس  باتک و  رب  افرـص  قح  رب  یلع  دیکات  دنتـسه و  یهاوخ 

قاـفن و لیـصا  ناـمیایلهاج  تنـس  یهلاتنـس  : درک میـسرت  ریز  تروـص  هـب  ناوـتیمار  قوـف  یعاـمتجا  فاکـش  يوـگلا  . تـسا یمالـسا 
تنس فاکـش  زین  یبلطتصرف و  قافن و  لیـصا -  نامیا  لاعف  فاکـش  ود  لمج  هعقاو  ردینیـشن  هیداب  ینیـشنرهشیوما  یمـشاهیبلطتصرف 
لاعف همین  دنچ  ره  دسریمن ، رظن  هب  لاعف  زونه  يوما  یمـشاه -  فاکـش  دـنتفرگ و  رارق  مه  رانک  مکارتم  تروص  هب  یلهاج  یمالـسا - 

قافناب و لیـصا  نامیا  لباقت  زین  نایمـشاه و  نایوما و  ناـیم  ییوراـیور  نیرتمهم  نیفـص  گـنج  ردنیفـص  گـنج  .2. دوش یقلت  دـناوتیم 
ار رگیدـکی  مکارتم  تروص  هب  قوف  فاکـش  ود  زین  اـج  نیا  . دوب لاـعفریغ  زونه  ینیـشن  هیداـب  ینیـشنرهش -  فاکـش  دوب و  یبـلطتصرف 
رب هعماج  هک  نآ  هجیتن  . دوب لاعف  زین  یلهاج  تنس  یمالـسا -  تنـس  فاکـش  هعقاو ، نیا  رد  . دندروآیم مهارف  ار  ضراعت  هنیمز  تیوقت و 
 - ینیـشن هیداب  فاکـش  رب  اتدمع  گنج  هثداح  اج  نیا  ردـناورهن  گنج  .3. دوب هتفرگ  رارق  مه  يورایور  الماک  قوف  ياهفاکـش  ساـسا 

تنـس زا  دوخ  جراوخ  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دوبن ، هدـننک  نییعت  لاعف و  یلهاج  یمالـسا -  تنـس  ضراـعت  هدـش و  راوتـسا  ینیـشنرهش 
نیشنهیداب دارفا  هدمع  : داد ناشن  ریز  لاعف  یفاکش  کت  يوگلا  تروص  هب  ار  گنج  نیا  يوگلا  ناوتب  دیاش  . دنتسه یضاران  الماک  یلهاج 

زین هاگآ  نمؤم و  نانیـشنهیداب  یخرب  دورو  هب  ییوگلا  نینچ  میـسرت  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلاهتخیهرف  هاگآ و  نانیـشنرهش  رگنهداس 
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ییوگلا داهنـشیپ  هئارا  ددص  رد  افرـص  رـضاح  راتـشونیریگهجیتن  . تسا هتفرگ  تروص  تیرثکا  لدـم  ساسا  رب  يزاس  وگلا  اما  درک  ناعذا 
رادـتقا هیرظن  رب  ینتبم  وس  کی  زا  ییوگلا  نینچ  . دوب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضحتموکح  تالکـشم  یتخانـش  هعماج  لـیلحت  يارب  يرظن 

نییعت يارب  هک  دزاـس  هجوـتم  اـت  تـسا  ددـص  رد  رگید  يوـس  زا  دـشابیم و  ربو ، سکاـم  زا  نآ ، يزاـس  يداـع  دـنیارف  کـیتامزیراک و 
یعامتجا ياهفاکش  هیرظن  هب  هجوت  رگید ، يوس  زا  رصع  نیا  یـسایس  ياههدیدپ  لیلحت  وس و  کی  زا  کیتامزیراک  فلتخم  ياهلیدب 

تـسا نکمم  یلع ، ترـضحتموکح  رب  قوف  ياهفاکـش  قیبطت  ییاسانـش و  دروم  رد  . تسا يرورـض  یـسایس  یگدـنز  رب  اهنآ  ریثاـت  و 
Hamid Dabashi, . 1 اـهتشونیپ : . ددرگیم حرطم  هـیلوا  داهنـشیپ  ناوـنع  هـب  افرــص  قوـف  ياهلدـم  دـشاب و  مزـال  یتاحالــصا 

(Authority in Islam, (New Brunswick, Transaction Pubishers,1980
 - ص 19 ( 1370 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت :  ) یتزع لضفلاوبا  همجرت  یمالسا ، مالک  هفسلف و  تاو ، يرمگتنوم  مایلیو  ر.ك : . 2

.67 ص 37 -  ( 1379 زکرم ، رشن  نارهت :  ) یلاصو دیعس  همجرت  مالسا ، ربو و  سکام  رنرتایارب ،  54
.450 ص 402 -  ( 1374 یلوم ، تاراشتنا  نارهت :  ) نارگید يرهچونم و  سابع  همجرت  هعماج ، داصتقا و  ربو ، سکام  . 3

See:A Sayer, Method in Social Science: Arealistic Approach (London: Routledge,1996).5. . 4
P.Hitti, History of the Arabs (New york: St.Martin`s Press,1970)P.8,

.CitedFromH.Dabashi,op.eit,P.18
زکرم نارهت :  ) یتـیآ میهاربا  دـمحم  همجرت  یبوقعی ، خـیرات  بوقعی ، یبا  نب  دـمحا  وا ر.ك : تامادـقا  بـالک و  نب  یـصق  دروـم  رد  . 6

هیآ 13.9. ( 49  ) تارجح ص 48.8 . نیـشیپ ، رنرت ، ناـیارب  . 311.7 ص 304 -  ج1 ، ( 1362 موـس ، پاـچ  یگنهرف ، یملع و  تاراـشتنا 
تفالختیعورشم ینابم  لوحت  يرداق ، متاح  . H.Dabashi,op.cit,P.84.12 ص 402.11 . نیشیپ ، ربو ، سکام  هیآ 10.10 . نامه ،

مساقلاوبا ر.ك : ص 41.15 . نیشیپ ، تاو ، يرمگتنوم  مایلیو  . H.Dabashi,op.cit,P.120.14 . 13 (. 1375 ناینب ، تاراشتنا  نارهت : )
یسایس یسانشهعماج  هیریـشب ، نیـسح  . 100.16 ص 85 -  ( 1377 فراعم ، رـشن  مق :  ) نید هفـسلف  دـیدج و  مـالک  رب  يدـمآرد  ییاـنف ،

، یسایس مولع  همانلصف  : هلاقم عبانم  ص 121 . ات ) یب  يروادلا ، ۀبتکم  مق :  ) لمجلا دیفم ، خیش  . 99.17 ص 95 -  ( 1374 ین ، رشن  نارهت : )
اضرمالغ کلزورهب ، هرامش 11 ،

یسایس تاطابترا  رد  ذوفن  يذ  ياه  هورگ  شقن 

ایآ " رب ینبم  یلاوس  حرط  اب  " یسایس ،  تاطابترا  رد  ذوفن  يذ  ياههورگ  شقن  عوضوم " یـسررب  اب  قیقحت  نیا  رد  یلک  روط  هبراتفگـشی 
(، هژروود سیروم  يوسنارف ،  یـسایس  مولع  دنمـشیدنا  هاگدـید  زا  ؟  " دـنراذگ (  ریثات  ذوفنیذ  ای  راشف  ياههورگ  ، یـسایس تاـطابترا  رد 

میهافم ذوفنیذ ،  ای  راشف  ياههورگ  موهفم  ینعم و  صوصخ  رد  یتاعالطا  نینچمهو  رـصتخم ، ءهمدـقم  نایب  نمـض  تسا  هدـیدرگ  یعس 
یـسایس بازحا  اب  ذوفنیذ  ياههورگ  كارتشا  هجو  تواـفت و   ، ذوفنیذ ياـههورگ  فیرعت  یـسایس ،  تاـطابترا  هدـنهد  لیکـشت  رـصانعو 

 " ضرف شیپ  اب   ، تاعالطا میهافم و  ریاس  نینچمه  مدرم ،  تردـق و  حطـس  رد  راذـگریثات  ياهرازبا  لئاسو و  ذوفنیذ و  ياههورگ  عاونا  ،
زا : همدقم . تسا هدیدرگ  هئارا  دراد " . دوجو  يرادانعم  هطبار  تردق ،  هتسه  رد  ذوفنیذ  ياههورگ  یـسایس و  تاطابترا  يریگ  لکـش  نیب 

يرصتخم نایب  نمض  اذل  دشاب  یم  هژررود "  " يوسنارف یـسانش  هعماجو  دنمـشیدنا  تارظن  هتکن  هئارا  قیقحت  نیا  رد  فده ، هک  ییاجنآ 
نییبت ییاسانـش و  هب  تبـسن  عبانم   ریاس  زا  يریگ  هرهب  اب  و  ناشیا ،  یناهج  حطـس  رد  حرطمو  یملع  هدناماجب  راثآو  یگدـنز  هچخیرات  زا 

زا سپ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  هسنارف  ملوگنآرد  لاس 1917  هب   ، هژروود سیروم  . تسا هدـش  هتخادرپ  هاگدـید  نیا  زا  راشف  ياههورگ 
همانزور مانب  رسفم   ، سیراپ يداصتقا  مولع  قوقح و  هدکشناد  رد  یسایس  یسانش  هعماج  ملسم  داتـسا  رـضاح  لاح  رد   ، یملع جرادم  یط 
ياهنابز رثکا  هب  شراثآ  رتشیب  تساکیرما و  هدـحتم  تالایا  نونفو  مولع  یمداـکآ  هتـسجرب  وضع  روتاورـسبا و  لوون  هماـن  هتفه  دـنومل و 
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رد نانز  تکرش  "،" یـسایس بازحا  "  ، " تسایـس ملع  لوصا   : " ناوت یم  يو  بتاکمو  راثآزاو  . دوش یم  سیردت  هدنادرگرب و  ایند  جیار 
ياهشور "،" یسایس ياهداهنو  یساسا  قوقح  " ، " مدرم نودب  یـسارکمد  "،" يروتاتکید باب  رد   "،" يروهمج ، ادرف "،" یـسایس یگدنز 

دقتعم هژروود  درب   مان  ار  يروهمج " تسایر  میژر  مشش و  يروهمج   "،" مجنپ يروهمج   "، یـسایس یـسانش  هعماج  یعامتجا "،" مولع 
ریز ای  ندرک  میسقت   ، ندروآ تسدب  يارب  هک  یتاقبطو  اههورگ  ، دارفا نایم  وس  کی  زا  دراد :  نایرج  هنیمز  ود  رد  یسایس  راکیپ  هک  تسا 
یم تمواقم  نآ  ربارب  رد  هک  ینادنورهـش  دـنار و  یم  ناـمرف  هک  یتردـق  ناـیم  رگید  يوس  زا  و  دـننک ،  یم  هزراـبم  تردـق  نتفرگ  ذوفن 

عفانم رابتعا و   ، تاراختفا لیبق  زا  یتازایتما  ایازم و  شناگدـنراد  يارب  تردـق  یناویح ،  عماوج  یتح  یناسنا و  تاعامج  هیلک  رد  دـنزرو .
دننک یم  ییارآ  فص  رگیدکی  ربارب  رد  يدارفا  زاغآ  رد   ، دربن نیا  رد  تسا   ناما  یب  يدربن  عوضوم  تردق  سپ  دـنک . یم  مهارف  ار  يا 

رد . دننک یم  هزرابم  لانیدراک  یناوغرا  يادر  یلارنژ و  ياه  هراتـس  ، ترازو دنـسم   ، يرادناتـسا بصنم   ، سلجم یـسرک  لاغـشا  يارب  هک 
اهشخب نایم  تباقر   : دنا هدش  لیکـشت  لک  هعماج  نورد  رد  هک  ییاههورگ  نایم  ضزاعت   ، يدرف ياه  ضراعت  نیا  رب  گرزب ،  تاعامتجا 
تردق ربارب  رد  ار  نادنورهـش  راکیپ ، رگید  لکـش  دوش . یم  هوالع  ، یکلـسم يداژن و   ، یتاقبط ياه  هزرابم  نینچمهو  اهتلم   ، اهناتـسرهش ،

نایم هزرابم  نیا  املـسم  دراد . یماو  تفلاخم  هب  یعامتجا  رهق  هاگتـسد  ربارب  رد  ار  یعامتجا  ياضعا  ناربنامرف و  ربارب  رد  ار  ناـیاورنامرف  ،
یخرب دنراد و  تسد  هب  ار  تردـق  مامز  هک  تسا  نادنورهـش  زا  یخرب  نیب  هکلب  تسین ، رگید  يوس  زا  تردـق  وس و  کی  زا  نادـنورهش 

هب تردـق  هنوگ  نیا  اب  راـکیپو  دوش  یم  لاـمعا  يا  هقبط  اـی  هفیاـط و   ، هورگ دوس  هب  هشیمه  تردـق ، دـننک .  یم  لـمحت  ار  نآ  هک  رگید 
فیرعت موهفم و  -     1 لوا لصف  . ددرگیم يربهر  ، دنریگب ار  ناینیـشیپ  ياج  دـنهاوخ  یم  هک  يرگید  تاقبطو  اه  هفیاط  اههورگ ، هلیـسو 

يا هقباس  نادنچ  تسایـس  ملع  هزوح  رد  نآ  هراب  رد  هعلاطم  اما  تسین ، تسایـس  رد  يا  هزات  هدیدپ  راشف  ياه  هورگ  ذوفن  يذ  ياه  هورگ 
هعلاطم دروم  یـسایس "  هورگ   " یتحو ناراذـگ "  ذوفن  یبال =   " ذوفن " ،  يذ  هورگ  " راشف " ،  هورگ  دـننام "  ياـه  ناونع  ریز  درادـن و 

و دنراذگ . ریثات  یمومع  روما  نایرج  رب  دنشوک  یم  كرتشم  عفانم  ناگدنراد  هلیسو  نادب  هک  دنتسه  هطـساو  راشف  ياه  هورگ  . تسا هدوب 
نتشاذگ ذوفن  يارب  یسایس  مادقا  هار  زا  ار  دوخ  ياه  فده  ققحت  هک  كرتشم  ياه  فده  ياراد  صاخشا  ییآمهدرگ  رگید  ترابع  هب 

هورگ هک  تسا  یـساسا  يدنیارف  طابترایـسایس  تاطابترا  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  موهفم و  -     12 دننک یم  وجتـسج  یمومع  تسایـس  رب 
تسا يداینب  يدنیآرف  طابترا  نیا  عقاو  رد  دنراذگب . رثا  یمومع  یشم  طخ  رد  دنشوک  یم  دنریگ و  یم  لکش  نآ  قیرط  زا  یـسایس  ياه 

 : ناگدنهد مایپ  - 2-1. تسا لیذ  حرش  هب  رصانع  ياراد  یسایس  طابترا  .] دوش یم  ماجنا  نآ  قیرط  زا  یـسایس  ضرعت  یـسایس و  مادقا  هک 
مایپ نینچ  یلـصا  لماوع  و  تسا . یـسایس  هدنهد  مایپ  کی  دنک  مادـقا  تلود  یـشم  طخ  رب  نتـشاذگ  رثا  روظنم  هب  هک  یهورگ  ای  درف  ره 
مایپ - 2-2. اهنآ دننام  یمومع و  طباور  رتافدو  اهاروش  ، راشف ياه  هورگ  یسایس ،  بازحا  زا  دنترابع  دیدج  یسایس  عماوج  رد  یناگدنهد 

تفاـیرد نهذ  هب  دـنراد  رـس  رد  هک  يراـکفا  اـهنآ ) دـننام  تسد و  تکرح   ، ریوصت  ، هملک  ) ماـیپ يراـی  هب  دنـشوک  یم  ناگدـنهد  ماـیپ  : 
ملع ياهداینب  نمحرلادـبع ،  ، ملاع - 1 .------------------------------ دـننک یم  لقتنم  نابطخم )  ) ناشرظن دروم  ناگدـننک 

ویدار  ، نویزیولت هزورما  . دـناسر یم  بطاخم  هب  ار  مایپ  هک   (: ، مایپ لاـقتنا  يرجم   ) هناـسر نارهت 1373،ص2-3583 -  ، ین رـشن  تسایس ،
ار میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  مایپ  هک  هدننک :  تفایرد  ای  بطاخم  - 2-4. دراد ار  یـسایس  رثا  نیرتشیب  بطاخم و  نیرتشیب  بیترت  هب  همانزورو 
: شنکاو - 2-5. دـنا مایپ  ریثات  هدـننک  نییعت  یلـصا  لماوع  هلمج  زا  مایپ  هدـننک  تفایرد  یهاگآو  هقالع  نازیم   ، شناد دـنک . یم  تفایرد 
رد هدیقع  رییغت  عوضوم 2 - کی  هب  ندیشیدنا  رگزاغآ  - 1  . تسا مایپ  هدننک  تفایرد  رد  شنکاو  یعون  داجیا  یـسایس  طابترا  ره  فده 

هدیقع هیاپ  رب  یلمع  مادقا  ماجنا  يارب  کیرحت  ای  يزاس  لاعف  لالدتسا 4 - رارکت و  رثا  رد  هدیقع  میکحت  نایب 3 - هویش ي  ییاریگ و  رثا 
داعبا ای  لمع  هطیح  ذوفن  يذ  ای  راـشف  ياـه  هورگ  یلـصا  ياـه  یگژیو  یـسررب  ] ذوفن يذ  ياـههورگ   هدـمع  ياـه  یگژیو  - 13 .[ دیدج

ءهشیر  یصخش  عفن  : یصخش عفن  - 3-1. تسا رارق  نیدب  اهنآ  ياه  یگژیو   . درک دهاوخ  راکشآ  ار  دیدج  یسایس  ماظن  رد  اهنآ  درکراک 
یم هزرابم  دوخ  عفانم  يارب  هک  دنهد  لیکـشت  ار  یهورگ  ات  دـنیآ  یم  مهدرگ  كرتشم  عفانم  ياراد  دارفا  تسا . راشف  ياه  هورگ  نیوکت 
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هنحـص هب  دورو  زا  یتح  یهاگ  دـنهد .  ناشن  یـسایس  هرهچ  اراکـشآ  دـنهاوخ  یمن  راشف  ياـه  هورگ  یـسایس :  ناـهنپ  هرهچ  - 3-2. دنک
ندش یسایس  ریغ  زا  رتشیب  يزیچ  هورگ و  لماک  ندش  یـسایس  زا  رتمک  يزیچ  رگنایامن  راشف  هورگ  ياه  تسایـس   : " دنراد مرـش  یـسایس 
ظفح اضتقا  هب  انب  ار  دوخ  یسایس  هرهچ  گنر  اه  هورگ  نیا  یلک  روطب   . یسایس " ریغ  یسایس و  نایم  تیلاعف  زا  يا  هنایم  حطس   : تسا نآ 

اههورگ نیا  دـنراد .  دوجو  اهروشک  همه  رد  دـنرتسگ و  ناهج  راشف  ياهه  ورگ  يرتسگ :  ناهج  - 3-3. دنهد یم  تسد  زا  ای  دـننک  یم 
-211 .[ دنتـسه يا  هفرح  يداصتقا و  ياههورگ  رگید  ینید و  ياهداهن   ، يزرواشگ  ، يرگراک یناگرزاب ،  ياهنامزاس  عاونا  هدنریگرب  رد 

ملع ياهداینب   ، ملاـع ،1386،ص32  - نارهت  ، نیون مولع  رـشن  ( ، یـسایس تکراشو  هعـسوت   ، تاطابترا :) یـسایس تاـطابترا  زیورپ ،  ، يولع
داـیز هجوت  دروم  تاـباختنا   : تاـباختنا راـشف و  ياـه  هورگ  - 4-1  : راـشف ياـه  هورگ  یـسایس  شقن  ،ص 3604-361 - نیـشیپ  ، تسایس
ذوفن تموکح  مسیناکم  ياهیرازگراکرب  اهنآ  طسوت  بختنم و  ار  رظن  دروم  دارفا  دـنناوت  یم  تاباختنا  هار  زا  اریز  تسا  راشف  ياـههورگ 

یتاباختنا هزرابم  ارآ و  يروآ  عمج  يارب  تیلاعف  رد   ، اهدزمان یفرعم  رد   ، یتاباختنا دنور  نوگانوگ  حوطس  رد  راشف  ياه  هورگ  دنراذگ .
اهنآ اما  دنروآ  تسد  هب  اهنآ  يارب  ار  هننقم  هوق  رد  ناش  رظن  دروم  یـسرک  دنهاوخ  یم  دننز و  یم  هنیـس  هب  ار  ناش  رظن  دروم  دارفا  گنس 

یـسایس بزح  کی  زا  ناشرظن  دروم  ياه  دزمان  رطاخ  هب  راشف  ياههورگ  تسا  نکمم  دـنزادنا   یم  هار  هب  هنحـص  تشپ  زا  ار  يزاـب  نیا 
دروم دارفا  ودننزب  هناچ  بازحا  اب  دنناوت  یم  یتحارب  دنراد  رایتخا  رد  ار  يدایز  ناگدنهد  يار  هکنآ  ببـس  هب  دـننک و  ینامزاس  ینابیتشپ 
کی دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  تسا  نکمم  ذوفن  رپ  راشف  ياـههورگ  زا  یخرب  دـنیامن . یفرعم  بزح  نآ  اـی  نیا  وضع  ناونع  هب  ار  رظن 

باختنا نیمـضت  يارب  بلط  تردـق  دارفا  دنتـسه . اهنآ  عفانم  ناعفادـم  نیرتهب  هک  دـننک  یناـسک  ندرک  دزماـن  هب  راداو  ار  یـسایس  بزح 
ياهدـنب اب  ناریزو  هننقم و  هوق  هتـسج  رب  ياـضعا  هک  دوش  یم  هدـید  نیا  رباـنب  دـنور . یم  هار  اـههورگ  نیا  طـخ  رد  هشیمه  دوخ  ددـجم 

هوق راشف و  ياه  هورگ  - 4-12. دوب دنهاوخ  رتگرزب  رتشیب و  مه  اهدنب  نیا  دشاب  رتگرزب  هچره  راشف  هورگ  دنریگ .  یم  رظن  ریز  یندـیدان 
دنراد يرثوم  تکرـش  اههورگ  نیا  عفانم  هب  طوبرم  یتموکح  ياهیریگ  میمـصت  رد  راشف  ياه  هورگ  ینابیتشپ  اب  هدش  باختنا  دارفا  : هننقم

زا يرتشیب  ناوت  اب  ار  دوخ  ياه  داهنـشیپ  دنوش  یم  روبجم  عقاو  ردو  دنبای  یم  راشف  ياه  هورگ  تسد  رد  ار  دوخ  ابلاغ  ناگ  هدـش  باختنا 
ياهتموکحرد راشف  ياه  هورگ  هننقم ، هوق  صوصخرد  . دـننک لمع  بزح  ياه  لـمعلا  روتـسد  يارجا  هب  فظوم  هننقم  هوق  رگید  ياـضعا 

هوق رب  هک  راشف  ياه  هورگ  :] هیرجم هوق  راشف و  ياـه  هورگ  - 4-3. دننک یم  لمع  يرتیلاتوت  تلود  زا  رت  هتفای  نامزاس  الومعم  یگدـنیامن 
رب هننقم  هوق  هار  زا  راشف  ياه  هورگ  تموکح ،  یناملراپ  لکش  رد  دننک ، یم  لامعا  ذوفن  ، دنک یم  نیودت  ار  یمومع  تسایـس  هک  هیرجم 

سلجم تاسلج  تقوم  لیطعت   ، حاضیتسا لاوس و  حرط  اب   ، هننقم هوق  رد  راشف  ياه  هورگ  بختنم  ياـضعا  دـنراذگ .  یم  ذوفن  هیرجم  هوق 
هب دـیدهت  اب  راشف  ياه  هورگ  اکیرما  رد  الثم  دـنراذگ . یم  ذوفن  هیرجم  هوق  رب   ، هننقم هوق  یتروشم  ياـه  هتیمک  طـسوت  یمـسر  داهنـشیپ  ،

یـسایس تاماقم  یخرب  يدـصت  يارب  ار  اهنآ  رظن  دروم  دارفا  ات  دـنهد  یم  رارق  راشف  ریز  ار  يروهمج  سیئر   ، انـس سلجم  تقوم  لـیطعت 
.-------------------------------------------- دنک یفرعم  اکیرما  ياهتلایا  رادنامرف  نینچمه  کیتاملپید و  ای  یماظن  ،

راشف ياههورگ  ذوفن  زا  زین  هیئاضق  هوق  : هیئاضق هوق  راشف و  ياـه  هورگ  ،ص4-3624 - نیشیپ  ، تسایس ملع  ياهداینب   ، ملاع - 1 -------
یمومع راـکفا  رثوم  شروی  هار  زا  راـشف  ياـه  هورگ  اـما   ، تسا فرط  یب  یـسایس  ظاـحل  زا  هیئاـضق  هوـق  هکنآ  دوـجو  اـب   . تسین نوـصم 

داجیا اما  دوش  یمن  هتسناد  بولطم  نتفرگ  ار  اهنآ  يولج  ای  تاضق  نتـشاذگ  راشف  اریز  دننک .  یم  ذوفن  لامعا  ییاضق  دنور  رب  رودارود  ،
هلجمو اه  همانزور  ياهراهظا  اه و  هلاقم  ریثات  تحت  زین  روشک  یلاع  ناوید  تسا .  تاضق  رب  يراذـگ  ذوفن  کیتارکمد  هار  یمومع  راکفا 

نامز اـکیرما  رد  " دـهد   یم  رارق  تاـضق  سرتسد  ردار  روشکرد  یقوقح  ياـهرظن  نیرتهب  زا  یخرب   ، مهم هلاقمرـس   ، " دریگ یم  رارق  اـه 
ای دـننکدر  ار  یـضاق  کی  يدزمان  ات  دـننک  یم  تلاخد  راـشف  ياـه  هورگ  دوش .  یم  حرطم  یـسایس  تاـظحالم  یخرب   ، تاـضق شنیزگ 

ياه هورگ  - 4-5. تسا راکشآ  ًالماک  هیئاضق  هوق  رب  عطاق  ذوفن  لامعا  رد  اهنآ  شقن ،   ، هار نیا  زا  دنیامن .  نیمضت  ار  دوخ  دزمان  شنیزگ 
هنوگ هس  الومعم  و  دـنراد . شقن  یمومع  راکفا  يریگ  لکـش  رد  یـسایس  ياـه  ماـظن  همه  رد  راـشف  ياـه  هورگ   : یمومع راـکفا  راـشف و 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهشرازگ تاراشتنا و  هار  زا  ار  راک  نیا  دنوش و  یم  لسوتم  مدرم  لقعت  هوق  ییاناوت و  هب  - 1 دنراد :  مدرم  نهذ  رب  ذوفن  يارب  يژتارتسا 
ترفن فـطاوع  بـیغرت  هار  زا  - 2. دـنهد یم  ماجنا  هدرتسگ  ياهثحب  یتاعوبطم و  ياهـسنارفنک  لیکـشت   ، تاـعامتجا اهینارنخـس و  هژیو ،

کیتکات  ، دوخ ياهتساوخ  هب  هجوت  بلج  يارب  - 3 دنهد . رییغت  ار  يا  هدیقع  ات  دنزیگنا  یم  رب  ار  يرگید  هفطاع  هنوگ  ره  ای  قشع   ، سرت ،
تـسایس لئاسم  رب  یهجوت  لباق  ذوفن  مدرم  ای  ناگدـنهد  يأر  زا  هژیو  تساوخرد  تاغیلبت و  اـب  دـنرب و  یم  راـک  هب  ار  تیبوبحم  شنیرفآ 

یم يزاب  يا  هدـمع  شقن  تموکح  کیتارکمد  لکـش  رد  راشف  ياـه  هورگ  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  نیارباـنب  . دـنراذگیم ياـج  رب  یمومع 
ار ناش  رظن  دروم  عفانم  ات  دنهدرارق  دیدش  ياه  راشف  ریز  ار  یـسایس  ياهداهن  تیلوئـسم  ساسحا  نودب  دـنهاوخب  هک  نامز  ره  اما  ، دـننک

یگدنیامن تموکح  يارب  ، دننزب بیـسآ  یمومع  هافر  یمومع و  عفانم  ینعی  ، یـسارکمد هشیر  رب  هک  یتقو  دنوش . یم  رابنایز  دـننک ، نیمات 
هورگ  : " ذوفنیذ ياـههورگ  فیرعت  - 1 ذوفن يذ  ياه  هورگ  صوصخ  رد  هژروود  سیروم  هاگدـید  : مود لـصف  1 دـنوش ] . یم  كانرطخ 

زا يا  هراپ  عقاو  رد  اریز   ، یمـسر روط  هب  مک  تسد   ) ار شیوخ  دارفا  هکنآ  هن   ، دنراذگب رثا  نارادمامز  رب  هک  دـننآ  یپ  رد  ذوفن  يذ  ياه 
-22." دنهد ياج  تردـق  سار  رد  هنامرحم ) يرـس و  لکـش  هب  یلو  دنتـسه  اه  تموکحو  سلاجم  رد  یلامع  ياراد  دـنمورین  ياههورگ 

ياه یسارکومد   ) اه میژر  عاونا  زا  يا  هراپ  صوصخم  دنتسه  ییاهنامزاس  یسایس  بازحا  ] یـسایس بازحا  اب  ذوفن  يذ  ياههورگ  توافت 
 ---------------- نیا دنوش . یم  هدید  راودا  هیلک  رد  ذوفن  يذ  ياههورگ  سکعرب  متـسیب .) نرق   ) خیرات زا  ینیعم  هرود  رد  یبرغ )

تسایس ملع  لوصا   ، سیروم ، هژروود ص 3632 - نیشیپ ، ، تسایس ملع  ياهداینب  ملاع ،  - 1 ------------------------------
رایـسب مه  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  تالیکـشت  زا  یعون  دروم  رد  حالطـصا  1351  ، نیلکنارف تاراشتنا   ، نارهت ، یـضاق لضفلاوبا  همجرت  ،

عقاو رد  تسا .  هدش  نییعت  یـسایس "  بازحا   " دودح زا  يرتمک  حوضو  اب  ذوفن "  يذ  ياه  هورگ   " دودح . تسا مهبمرایـسب  مهو  عیـسو 
هورگ بلاغ   ، سکعرب . تسا بزح  طقف  بزح   ، دـنا هدـمآ  دوجو  هب  یـسایس  مادـقا  تیلاعف و  يارب  طقف  هک  دنتـسه  ییاـهنامزاس  بازحا  ،
ذوفن يذ  ياه  هورگ  كارتشا  هجو  -     13 .[ تسین تردق  رب  ذوفن  ناشتیلاعف  نیرت  یساسا  هک  دنا  یسایس  ریغ  ییاهنامزاس  ذوفن  يذ  ياه 

بازحا دـنیوج . یم  تکرـش  یـسایس  راکیپ  رد  میقتـسم  ریغ  روطب  شیبو  مک  هک  تسا  نیا  اـهنامزاس  نیا  كرتشم  هجویـسایس  بازحا  اـب 
اهروتانـس و  ، نادنورهـش یتلایا ، نمجنا  ياضعا  ، یتیالو نمجنا  ياضعا  : دننک لامعا  دنریگ و  تسد  هب  ار  تردـق  هک  دـننآ  يوجتـسجرد 
هب رد  امیقتسم   ، سکع رب  ذوفن  يذ  ياه  هورگ  دننیزگرب . ار  تلود  سیئر  دنیامن و  دراو  تموکح  رد  ییارزو  دنشاب ،  هتشاد  یناگدنیامن 
نآ هب  دـنیامن و  یم  ریثاـت  نآ  رب  تردـق  زا  ندـنام  جراـخ  نمـض  هکلب  دـننک  یمن  تکراـشم  نآ  لاـمعا  تردـق و  ماـمز  نـتفرگ  تـسد 

ًارـصحنم ذوفن  يذ  ياـه  هورگ  - 4-1 ذوفن يذ  ياـه  هورگ  عاوـنا  - 24 دوش  ) یم  یـشان  رما  نیمه  زا  اـهنآ  ماـن   ) دـننک یم  دراو  " راـشف "

ناونع هب  تسا  یسایس " ًارصحنم  " دشاب یمومع  ياوق  هب  ثبشت  تسایـس و  ورملق  رد  تلاخد  طقف  شراک  رگا  ذوفن  يذ  هورگ  کییـسایس 
هعجارم و رد  هک  دنتـسه  ییاه  نامزاس  هک  نتگنـشاو  فورعم  ياه  یبـال "   " اـی تیبرت "  میلعت  يدازآ  عفادـم  نایـسلجم  تیعمج   " لاـثم

هورگ کییـسایس  ًاضعب  ذوفن  يذ  ياـه  هورگ  - 4-32 دنراد . صـصخت  ماقمیلاع  نابـصنمبحاص  ءارزو و  سلجم ،  ناگدـنیامن  اب  هرکاذـم 
هتـشاد زین  رگید  ییارجا  لئاسم  رگید و  يدوجو  للعو  دشاب  شیاهتیلاعف  زا  یئزج  اهنت  یـسایس  راشف  هک  تسا  یـسایس " ًاضعب   " یماگنه

-45. دـنک یم  لابند  ار  يرتعیـسو  ياه  فدـه  اساسا  یلو  دوش  یم  ثبـشتم  تموکح  هب  مه  یهاگ  هک  يرگراـک  هیداـحتا  دـننام   : دـشاب
ادج رگیدـکی  زا  ار  نانآ  یجراخ  درکلمع  لئاسو  ذوفنیذ و  ياههورگ  یلخاد  تخاس  ناوت  یمن  ] ذوفن يذ  ياه  هورگ  ياهرازبا  لئاسو و 

زا لقتـسم  ياههورگ  تیلاعف  تسین و  صاوخ  ياههورگ  دننامه   ، ماوع ياههورگ  تیلاعف  دنراد . یگتـسب  رگیدـکی  هب  ود  نیا  اریز  درک :
سیروـم هژروود ،  - 1 .--------------------------------------------- تسین یقاحلا  ياههورگ  مادقا  دـننام   ، بازحا

، تسایـس ملع  لوصا  هژروود ،  1367،ص 5312 -  ، نارهت هاگشناد  تاراشتنا  نارهت  یضاق ،  لضفلاوبا  همجرت  یـسایس ،  یـسانش  هعماج  ،
ششوک ص 533  ، نیشیپ  ، یـسایس یـسانش  هعماج   ، هژروود ص 5324 -  ، نیـشیپ  ، یـسایس یـسانش  هعماج  هژروود ،  ص 1713 -  ، نیشیپ

ناگدنیامن  ، ءارزو  ) تردقب طوبرم  ياهنامزاس  حطس  رد  میقتسم  راشف  وس  کی  زا  دوش ، یم  ماجنا  زیامتم  حطس  ود  رد  ذوفنیذ  ياههورگ 
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دوخ نیا  دزیگنارب و  ار  قئالخ  شنکاوات   ، دوش یم  لامعا  مدرم  رب  هک  میقتسم  ریغ  يراشف  رگید  يوس  زا  و   (، هبتریلاع نانکراک   ، نیسلجم
زا هک  یماگنه  : تردق حطـس  رد  میقتـسم  مادـقا  - 5-1. دراذـگ رثا  دـنراد  صاخ  هجوت  یمومع  راکفا  هب  تبـسن  هشیمه  هک  یناـیاورنامرف 

نیا یلو   ، عماجم مخو  چیپ  اهورهار و  رد  تیلاعف  هب  ینعی   ، مینک یم  رکف  تامادقا  هنوگ  نیا  هب   ، دـیآ یم  نایمب  نخـس  ذوفنیذ  ياههورگ 
هدش و رارقا   ، زاب یمادقا  وس  کی  زا  داد : زیمت  رگیدکی  زا  تردق  حطـس  رد  ار  مادـقا  عون  ود  یتسیاب  تسا . رت  عونتم  رت و  هدـیچیپ  لامعا 
هک تسا  یتادهعت  لماش   ، زیچ ره  زا  شیپ  زاب  یمادقا  : زاب مادـقا  -5-1-1  . رت یناهنپ  رت و  هدیـشوپ  یمادقا  رگید  يوس  زا  یمومع .  یهاگ 

سرادـم زا  عاـفد  ياـههورگ  هب  هک  یئاـهلوق  ، تسا تساوخرد  دروم  تاـباختنا  ماـگنه  اـه  دزماـن  زا  ذوفنیذ  فـلتخم  ياـههورگ  طـسوت 
افیا هـینینقت 1956-1951 هرود  یــسایس  لوـحت  رد  یگرزب  شقن   ، دــش هداد  تـلود  ياــهکمک  هـب  طوــبرم  لاـس 1951  رد  یـصوصخ 

ناگدنیامن یهاگ  تسا .  یفلتخم  تارثا  ياراد  مهم ،  تاثحابم  هناتـسآ  رد   ، ناگدنیامن هب  زیمآ  دـیدهت  شیب  مک و  ياه  همان  لاسرا  . درک
ياههورگ دزن  یئاهتأیه  نداتـسرف  هرخالاب  تسا و  هتفرگن  ار  همان  نیا  ولج   ، رما نیا  یلو   ، دنا هدـندرک  نایغط  ماع  ءالم  رد  شور  نیا  هیلع 

مادقا - 5-1-2. دیآ یم  رامشب  تردق  ربارب  رد  ذوفنیذ  ياههورگ  مادقا  یلک  رایسب  راکشآ و  رایسب  هلیسو   ، ءارزو اهنویسیمک و   ، یناملراپ
رایـسب لماع  ینعی   ، تسا یـسایس  بازحا  هب  يدام  کمک  تاباختنا و  هب  نداد  یلاـم  کـمک  رد  زیچ  ره  زا  شیپ   ، هدیـشوپ مادقاهدیـشوپ 

یم نکمم   ریغ  نآ  هعلاطم  ًالمع  هک  یلماع  یلو  دراد ،  يا  هداعلاقوف  ذوفن  لوپ  اهنیمزرـس ، نآ  رد  هک   ، یبرغ ياـه  یـسارکمد  رد  یمهم 
رتمک نآ  يرـس  هبنج  یلو  تسا ، هدیـشوپ  هک  دنچ  ره  تارادا  ربارب  رد  مادقا  ءارزو و   ، سلاجم ناگدنیامن  اب  یـصخش  ياهـسامت  دـشاب . 
روطب لکـشتم  ياه  یبال  هسنارف  رد  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  تساـهیبال  مادـقا  ناـمه   ، یتسردـب هک  یلئاـسو  هیلک  لاـح  رهب  تسا . 

یلاس دنچ  : رابختـسا ات  داسف  زا  - 5-1-3. رثوم رایسب  دیدرت  یب  مه  دنا و  لاعف  رایـسب  مه  یمـسر  ریغ  ياهیبال  یلو  دنرادن . دوجو  یمـسر 
نآ تشرد  طوطخ  ساسا  رب  ارنآ  ناوت  هک  دروخ  یم  مشچب  تردـق  حطـس  رد  ذوفن  يذ  ياـههورگ  تامادـقا  رد  یمهم  لوحت  هک  تسا 
یم افیا  قیقد  یناعم  اب  عونتم و  لاکـشا  ریز  یمهم  رایـسب  شقن  داسف   ، هلحرم نیتسخن  رد  . درک ریوصت  رابختـسا " اـت  داـسف  زا   " ناونع ریز  ،

ای دندنمتفارـش و  یـسایس  لاجر  هوبنا  دنرادن . رواب  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  مک  ردـقنآ  اهنادـجو  يأر و  دـیرخ  ینعی  میقتـسم ، داسف  دـنک . 
ماش و هب  توعد  زا  داسف ، همین  زا  يا  هدز  دـنبور  روص  یلو  دندنمتفارـش . نانآ  ریاظنو  عیانـص  نابحاص  ناـناگرزاب و  هزادـنا  هب  مک  تسد 
رد نارادمام  زاب   ، یتسودو تیـصوصخ  داجیا  دراد . دوجو   ، نوگانوگ ياهتیمها  هب  یئاه  هیدـه  ات  هتفرگ  تالیطعت  ندـنارذگ  ترفاسم و 

عقاو دیدرت  دروم  زین  یـسک  تفارـش  یلو  تسا ،  شخب  هجیتن  یهاگ  هک  دهد  یم  تسدب  نانآ  دزن  ذوفن  یعون   ، ررکم یمومع  ياهتفایض 
دروم هشیمه  لئاسو  نیا  هتبلا  . تسا یمهم  رما  رایـسب  تاباختنا  بازحا و  هب  یلام  نداد  کمک  اب  یعمج  هتـسد  داسف   ، ًاصوصخ دوش . یمن 

يرگید نف  نانآ  تازاوم  هب  یلو  تسا . هدش  يدرف  ياهداسف  همین  لیمکت  بجوم  یتح  یمومع  طباور  هعسوت  دنریگ و  یم  رارق  هدافتـسا 
فقاو الماک  یتعنـص  يا  هلأسم  هب  دهاوخ  یم  هک  یـسلجم  هدنیامن  تسا .  ( يریگ ربخ   ) رابختـسا نآ  تسا و  دشر  لاح  رد  ذوفن  لامعازا 
ینعی  ، دـنهد یم  ماـجنا  یتسدرت  اـب  راـک  نیا  عیانـص  دزاـس و  رـضحتسم  ادنتـسم  ار  يو  شرظن  دروم  عیانـص  هکنآ  رگم  دـناوت  یمن  دوش 

زا یتمـسق   ، فلتخم ياههورگ  بناج  زا   ، ماقمیلاع نانکراکو  اهروتانـس   ، ناگدـنیامن  ، ورنیا زا  . دـنهد یم  هولج  دوخ  دوس  هب  ار  عوضوم  
دننک حیحصت  ار  تاعالطا  نیا  لماوع  هتبلا  دنناوت ،  یم  فلتخم  ياههاگتسد  دننک . یم  تفایرد  ار  يا  هتفای  تهج  یلو   ، يدج تاعالطا 

عیمطت اب  یعمج  هتـسد  داسف  درک  میهاوخن  شومارف  همه  نیا  اب  دـنک . یم  هیجوت  تردـق  طسوت  ار  تاـعالطا  نوزفازور  تیمها  رما  نیا  و 
هب دراگنا  هدیدان  ار  هدـیدپ  نیا  هک  یـسانش  تسایـس  تسا . ذوفنیذ  ياههورگ  زا  یخرب  مادـقا  يارب  یـساسا  هلیـسو  تاباختنا ،  بازحا و 

هدروآ ناغمرا  هب  یئایرد  ناغرم  طسوت  ای   ، دنیآ یم  ایند  هب  ملک  رد  نادازون  هک  دنک  روصت  یسانش  تسیز  هک  تسا  هرخسم  هزادنا  نامه 
رد درامـش و  یم  مهم  ار  یمومع  راکفا  یـسایس ، تردـق   ، یـسایس ياهماظن  هیلک  رد  : مدرم حطـس  رد  میقتـسم  ریغ  مادـقا  - 5-2. دنا هدش 

رب  ندراذـگ  رثا  اب  ینعی  دـهد . یم  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ار  تردـق  اـمظنم  تاـباختنا  اریز   ، دروخ یم  مشچ  هب  رتشیب  رما  نیا  یـسارکمد 
وس کی  زا  دنهد : یم  ماجنا  قیرط  ود  هب  ار  راک  نیا  ذوفنیذ  ياههورگ  . دراذگ رثا  تردق  يور  رب  میقتـسم  ریغ  روطب  ناوت  یم  مدرم  يور 
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هن ار  يا  هتفای  تهج  تاعالطا  ذوفنیذ ،  ياههورگ   : ذوفنیذ ياههورگ  تاغیلبت  - 5-2-1. تنوشخ اب  رگید  يوس  زا  تاغیلبت و  رذگهر  زا 
نیا دنیامن . یم  هضرع  تاغیلبت  لکش  هب  ار  نآ  زین  مدرم  حطس  رد  هکلب  دننک ،  یم  شخپ  یقیمع  يدج و  لکـشب  تردق ، حطـس  رد  اهنت 
يارب مادـقا  نیا  دـنهد . یم  ماجنا  دوخ  ياضعا  يارب  ینورد  تاغیلبت  یعون  تسخن   ، ماوع ياههورگ  دوش :  یم  ماـجنا  قیرط  ود  هب  لـمع 

. تسا رثوم  رایـسب  کچوک  ناناگرزاب  ياهتـضهن  یناقهد و  ياهنامزاس  يرگراـک ،  گرزب  ياهاکیدنـس  دـننام  ماوع  گرزب  ياـههورگ 
همه  ، رگید يوس  زا  دننکیم . سح  دوخ  تالیکـشت  هب  يرتشیب  دامتعا  دـنرادنپ و  یم  هتـسباو  دوخ  هقبط  هورگ و  ياه  همان  روتـسد  راشتنا 

یتاغیلبت و قاروا  هیهت  اب  ار  راک  نیا  دنناوت  یم  تسخن  دننک . تاغیلبت  مدرم  لابق  رد  دـنناوت  یم   ، صاوخ ياههورگ  هچ  ماوع  هچ  اههورگ 
ناشتارظن دوس  هب   ، ذوفنیذ ياههورگ  طسوت  اه ، همانزور  رد  لوپ ، اب  تاـعیلبت   ، هدـحتم تـالایا  رد  دـنهد .  ماـجنا  یتاراـشتنا  هلمح  داـجیا 

تامادقا زا  رت  هنادنمتفارش  یلیخ  هویش  نیا   ، لاح نیا  اب  دننک .  یم  هاگن  دب  مشچ  اب  زونه  لمع  نیا  هب  هسنارف  رد  تسا . هتفای  هعسوت  رایسب 
ياـههورگ ذوفن  دـنراذگ . یم  ندرگ  ناـنآ  ياهلمعروتـسد  رب  شیب  مک و  هک  تسا  ییاـه  هماـنزور  دروم  رد  ذوفنیذ  ياـههورگ  یناـهنپ 
یجیردـت نتفر  ناـیم  زا  هسنارف ،  روشک  رد  تسا . رایـسب  هنیمز  نیا  رد  هشیمه  یبرغ  یـسارکمد  ياـهروشک  تاـعوبطم  رب  یلاـم  یتـعنص 

رد یلوا ،  تـسد  تـیمها  ياراد  تاـعوبطم ،  هـب  يداـصتقا  گرزب  ناراد  هیامرـس  دـیدج  يزادـنا  تـسدو  تمواـقم " هرود  تاـعوبطم  "

ای یـسایس  ياههورگ  بازحا و  هب  هتـسباو   ، اه همانزور  ياهلاس 1945-1944  رد  . تسا هدوبروشک  نیا  ریخا  لاس  دـنچ  یـسایس  تالوحت 
. دنداتفا نانیا  هطلس  ریز  هرابود  سیراپ  هیموی  ياه  همانزور  زا  يرایـسب  دعب ، لاس  دنچ  يداصتقا .  عبانم  اب  هن  یلو  ، دندوب لقتـسم  ياهتایه 

ياـه هویـش  - 5-2-2. تساـه هورگ  مادــقا  اـب  هضراــعم  یپ  رد  يدودــحات  تاــعوبطم " عیانــص   " هعــسوت هـب  شیارگ   ، لاــح نـیا  اــب 
اتدوک اب  ای  بالقنا و  اب  ای  راک  نیا  تسین .  ذوفنیذ "  ياه  هورگ  یعیبط "  ياهـشزرا  ربج ،  روز و  اب  تردق  حـتف  يارب  شـشوک  : تنوشخ

لاکشا زا  یخرب  سکعرب ،  دنشاب .  هتـشاد  تکراشم  یتامادقا  نینچ  رد  تسا  نکمم   ، اههورگ زا  یخرب  هک  تسا  یهیدب  دوش . یم  ماجنا 
یمومعراکفا و رب  يراذگرثا  لاح  نیع  رد  اهنآ  فده  هک  یئاهتنوشخ  ینعی  دریگ :  یم  رارق  اههورگ  تامادقا  بوچراهچ  رد  تنوشخ ، 

طـسوت نـف  نـیا  تـسا .  ضاـمغا  لـباق  ریغ  دوـش ،  یم  لـصاح  نآ  زا  هـک  يا  یمظن  یب  اریز  تـسا .  میلـست  هـب  تموـکح  نتخاـس  دراو 
رب راشف  اهنآ  فدـه  هک  دـنچره   ) دنتـسه اراد  ار  یگژیو  نیا  يدودـح  ات  یمومع ،  ياهباصتعا  تسا . هدـش  اپرب  يرگراـک  ياهاکیدـنس 

هدید  . دنا هدرب  راک  هب  يرگید  لکش  هب  یمومع  ماظن  هیلع  نآ  یشروش  تلـصخ  دیدشت  اب  اهـشور  نیا  اهه  ورگ  ریاس  دشاب .) نایامرفراک 
زا يریگ  ولج  يارب  یعامتجا   ، ادژوپ شبنج  کچوک  ناـناگرزاب   ، دـنا هدرک  دـس  اـه  هداـج  یناـقهد ،  ياـه  يدـنب  هورگ  هک  تسا  هدـش 
دنا ماوع  ياههورگ  اهنت   ، هتبلا دنا .  هتشارفارب  یتاباختنا  ای  يرادا  باصتعا  ملع   ، بونج ياهرادناتـسکات  دنا ، هدید  هیهت  یتایلام  ياهلرتنک 

دنناوت یم  دنشاب ، هتفرگ  رارق  یـساسا  کیژتارتسا  عضو  کی  رد  هک  زین  صاوخ  ياهورگ  یتح  دندنب  راک  هب  ار  لئاسو  نیا  دنناوت  یم  هک 
------------ 1 (.[ كرویوین رد  اهشارخنامسآ  روسناسآ  نارومام  ییامیپاوه ،  گرزب  ياه  تکرش  نانابلخ  الثم   ) دنریگ راکب  ار  اهنآ 

ملع لوصا  ، سیروـم هژروود ،  - 1: عبانم 556 یلا زا ص 530   صیخلت   ، نیـشیپ  ، یـسایس یـسانش  هعماج   ، هژروود - 1 -------------
همجرت یـسایس ،  یـسانش  هعماج   ، سیروم هژروود ،  - 13512، مود پاچ   ، نیلکنارف تاراشتنا   ، نارهت ، یـضاق لضفلاوبا  همجرت   ، تسایس

رـشن نارهت ،  ، تسایـس ملع  ياهداینب  نمحرلادـبع ،  ، ملاـع - 13673  ، مود پاـچ  نارهت ،  هاگـشناد  تاراـشتنا  نارهت  یــضاق ،  لـضفلاوبا 
، مود پاـچ   ، نیون مولع  رـشن   ، نارهت (، یـسایس تکراـشو  هعـسوت   ، تاـطابترا :) یـسایس تاـطابترا  زیورپ ،  ، يولع  13734ُُُُ، مهد پاچ  ، ین

http://www.pr-abbaspour.blogfa.com/post-24.aspx*1386

یتلود ریغ  ياهنامزاس  عفنیذ ،  ياه  هورگ  یسایس ، بازحا 

يرالاس مدرم  دنور  نانآ ، تکراشم  نودـب  نیا ، دوجو  اب  تخاس ، روبجم  یـسایس  نایرج  رد  تکرـش  هب  ار  نادنورهـش  ناوت  یمن  هچرگ 
کی يارب  دننادیم  حالـص  هک  هنوگنآ  دوخ  یگدنز  هب  نداد  ناماس  هنادزآ و  تکراشم  يارب  دارفا  قوقح  تیاعر  دش . دـهاوخ  فیعـضت 
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باـختنا يارب  دـننک ، یم  بوـصنم  ار  یناـسک  دـننز و  یم  تسدراـی  هب  یـسایس  بازحا  یـسایس  بازحا  تـسا . یمازلا  یمدرم  تموـکح 
؛ دنشاب فلاخم  حانج  رد  رگا  و  دننک ؛ یم  نییعت  از  تلود  یشم  طخ  دنشاب  تیرثکا  حانج  ردرگا  دنزادرپ ؛ یم  تیلاعف  هب  یتلود  تاماقم 
دنزرو ، یم  تردابم  عفنیذ  ياه  هورگ  نایم  رد  كرتشم  ياه  تسایس  يارب  تیامح  بلج  هب  نیزگیاج  ياه  تسایس  تاداقتنا و  هئارا  هب 
زا یخرب  رد  دننک . یم  نییعت  هطباض  راتخاس و  تاررقم  یـسایس  تاثح  ابم  يارب  و  دنهد ؛ یم  شزومآ  یناگمه  لئاسم  دروم  رد  ار   مدرم 

يداصتقا عفانم  رگید ، ياهماظن  رد  دشاب . رثوم  یلماع  بزح  کی  ءاضعا  قیوشت  بذج و  رد  تسا  نکمم  يژولوئدیا  یسایس ، ياه  ماظن 
رد تسا . توافتم  ًالماک  رگیدکی  اب  بازحا  ياه  شور  تالیکـشت و  دشاب . رت  مهم  یتدیقع  تادـهعت  زا  دـناوت  یم  یعامتجا  هاگدـید  ای 

دارفا طسوت  یصاصتخا  روطب  ًابیرقت  هک  دنـشاب  یمظنم  ًالماک  ياهنامزاس  دنناوت  یم  یبزح  دنچ  یناملراپ  ياهماظن  فیط ، نیا  يوس  کی 
 -- بیقر بازحا  هکییاج  ینعی  دراد ، رارق  اکیرمآ  ةدـحتم  تالایا  فیط  نیا  رگید  يوس  رد  دـنوش . هرادا  تقو  مامت  تروصب  يا و  هفرح 
راهچ ره  هک  دـنراد --  روشک  حطـس  رد  هرگنک و  رد  هدرتسگ  یتیلاـعف  هک  دنتـسه  يزکرمتم  ياـهنامزاس  تارکومد --  هاوخیروهمج و 
ماـظن کـی  رد  یتاـباختنا  تازراـبم  دـنوش . یم  دّـحتم  یتاـباختنا  تازراـبم  يرازگرب  يارب  یّلم  لاـعف  ياـهنامزاس  تروـصب  راـبکی  لاـس 

حلص یـشور  ۀئارا  تسا : يّدج  نانآ  فیاظو  اّما  تسا . هناقمحا  تاق  وا  یهاگ  ریگ و  تقو  گرب ، خاش و  رپ  بلغا  يرالاس  مدرمرادفرط 
ياهنامزاس و  عفنیذ   ياه  هورگ  دننک . نییعت  ار  یمومع  تسایـس  باختنا و  ار  دوخ  ناربهر  دـنناوتب  مدرم  نآ  قیرط  زا  هک  هنالداع  زیمآ و 

هنابلطواد یـصوصخ و  ياهنامزاس  زا  يدادـعت  وضع  تسنکمم  رالاس  مدرم  ياهتموکح  زا  کی  ره  رد  نادنورهـش  زا  کی  ره  یتلود  ریغ 
هب راداو  ار  یتلود  نالوئـسم  دـنهاد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یلک  ياهتـسایس  یعونب  هی  دنـشوک  یم  هک  عفنیذ  ياه  هورگ  هلمج  زا  دـشاب -- 
ره هک  دنناد  یم  نادنو  رهـش  یمامت  اّما  دننک  داقتنا  صاخ " ياه  هورگ   " ذوفن زا  تسا  نکمم  نادـقتنم  دـننک . یم  دوخ  دـیاقع  زا  تیعبت 

ندرب لاوئـس  ریز  دـنک . یم  تیاـمح  دوخ  ياـهنامرآ  زا  عاـفد  ندـش و  لکـشتم  يارب  عفنذ   ياـه  هورگ  نیا  قوقح  زا  یمدرم  تموـکح 
یلاوئـس حرط  ماگنهب  ار  يراگن  همانزور  الاب  سکع  تسا . دازآ  عماوج  رد  يداع  دـنور  کـی  دـنت ، ینحل  اـب  مهنآ  یـسایس  ياهتیـصخش 

يراجت و يداصتقا ، لئاسم  نوماریپ  یتنـس  راشف  ياه  هورگ  زا  يرایـسب  دـهد  .  یم  ناشن  هسنارف  يروهمج  تسایر  ياـهدزمان  زا  یکیزا 
هدافتـسا يرـالاس  مدرم  ياـهتموکح  زا  يرایـسب  رد  یناوارف   ذوفن  زا  ناـنچمه  يرگراـک  ياـه  هیداـحتا  دـنا و  هتفرگ  لکـش  يزرواـشک 

هنوگب تسا  هتفای  ریثکت  هدرک و  دشر  تّدشب  اه  هورگ  نیا  دادـعت  عفنیذ و  ياه  هورگ  تیهام  ریخا ، ياه  ههد  رد  لاح ، رهب  دـنرادروخرب .
، يا هفرح  ياهنامزاس  دـنریگیم . رب  رد  ار  یبهذـم  ياه  تیلاعف  یتح  یـسایس و  یگنهرف ، یعامتجا ، ياه  هنیمز  یمامت  ًابیرقت  اـهنآ  هک  يا 

طیحم زا  تظافح  نادنمتـسم و  يارب  هتفرـشیپ  یکـشزپ  ياه  تبقارم  دننام  یـصخشم --  ياه  نامرآ  زا  هک  عفنیذ  یّلم  ياه  هورگ  هارمه 
زین اه  تلود  دـنا .  هتفای  یگتـسجرب  دوشن ، اـهنامزاس  نیا  ءاـضعا   لـماش  میقتـسم  روطب  تسا  نکمم  نآ  زا  لـصاح  عفاـنم  هک  تسیز -- 

ياهرهـش نارادرهـش  یتلایا ، نرادـنامرف  ياه  نمجنا  اـکیرمآ ، ةدـحتم  تـالایا  رد  دـننک : لـمع  عفنیذ  ياـه  هورگ  ناونع  هب  تسا  نکمم 
تیلاعف هب  تسد  ذوفن  لامعا  يارب  تسا  نانآ  رظن  دروم  هک  یلئاسم  دروم  رد  اکیرمآ  هرگنک  اـب  میقتـسم  روطب  یتلاـیا  هننقم  ةوق  گرزب و 

هسلج کی  ياشامت  لاح  رد  ار  يدرم  الاب  سکع  تسا .  تاعالطا  دازآ  نایرج  زا  یشخب  یئاضقروما  نایرج  هب  دازآ  یـسرتسد  دننز . یم 
اه هورگ  دنراد --  تیمها  ماقرا  دشاب . هدیچیپ  دناوت  یم  راشف  ياه  هورگ  تسایس  راک  زاس و   . دهد یم  ناشن  نیچ  نویزیولت  رد  همکاحم 
رد اّما  دـنوشیم . یتلود  نیلوئـسم  هجوت  رظن و  بلج  ببـس  دوخ  هب  يدوخ  دـنرادروخرب  یّلم  حطـس  رد  رادـفرط  يرتشیب  دادـعت  زا  هک  یی 
هب دنناوت  یم  دننک  یم  دهعت  ساسحا  دوخ  لئاسم  هب  تبـسن  تدشب  هک  هدرـشف  ییاهنامزاس  اب  رت  کچوک  ياه  هورگ  دراوم ، زا  يرایـسب 
ریغ ياهنامزاس  روهظ  ریخا  ياه  ههد  رد  هجوت  روخ  رد  ياـه  تفرـشیپ  زا  یکی  دنـشاب . راذـگ  رثا  دوخ  دادـعت  زا   رتشیب  بتارم  هب  ینازیم 

هک فدـه  کی  ای  ّتلم و  کـی  هعماـج ، کـی  ياـه  زاـین  نیمأـت  يارب  دوخ  شـالت  رد  اـهنامزاس  نیا  تسا . یللملا  نیب  حطـس  رد  یتلود  
رب تراظن  یلم و  هدمع  لئاسم  نوماریپ  هجوت  بلج  شزومآ و  تیامح ، اب  ات  دنراد  یعس  دشاب ، هدش  فیرعت  یناهج  حطـس  رد  تسنکمم 
زا يروتانـس  دزمان  نمربیل    فزوج  . دنـشک شلاچ  هب  ار  نآ  یتح  دننک و  لیمکت  ار  تلود  تامادقا  یـصوصخ ، شخب  تلود و  درکلمع 
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طـسوت يرگید  زا  سپ  یکی  عفنیذ  ياـههورگ  دوـش . یم  هدـید  اـهناشن  شتآ  اـب  هناتـسود  يوـگتفگ  لاـح  رد  لاسرد 2006  تاـیتکنک  
اب رگیدکی  ياکرـش  ناونع  هب  تارک  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  اه و  تلود  ددرگ  یم  نیمات  اهنآ  تیاضرو  دنوش  یم  بلج  نارادمتـسایس 
زا هک  ییاه  حرط  يارجا  ۀـنیمز  رد  ارزاین  دروم  صـصختم  يورین  مزال و  تراهم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تسنکمم  دـنراد . يراـکمه  مه 

ینارنخـس لاح  رد  اکیرمآ ،   يرگراک  ياهنامزاس  نویـساردف  سیئر  ینیئوس ،  ناج  . دننک مهارف  تسا  هدش  يرازگ  هیامرـس  تلود  يوس 
تـسا نکمم  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  . دـنا تیمها  زئاـح  عفنیذ  ياـههورگ  ناـیم  رد  ناـنچمه  يرگراـک  ياـه  هیداـحتا  تسـشن . کـی  رد 

ییاهفده هعومجم  ای  صاخ  فده  کی  دربشیپ  لابندب  یهورگ و  ییاهنامرآ  رادفرط  تسا  نکمم  ای  دنشاب و  هتـشادن  یـسایس  یگتـسباو 
زا یـسایس  لرتنک  نیرتمک  تحت  یتلود ، ریغ  ياهنامزاس  هک  تساـجنیا  رد  یـساسا  هتکن  یطیارـش ، ره  تحت  تسا . ّتلم  عفنب  هک  دنـشاب 

. دنهد یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  اهتلود ، يوس 

يرادا ياه  نامزاس  رب  هیئاضق  هوق  تراظن 

تغل رد  تراظن  روشک : لک  يرادا  تلادع  ناوید  یسرزاب  نامزاس  هیئاضق ، هوق  تراظن ، يدیلک  :   تاملک  يرابج  یلعنابعـش  هدنـسیون : 
هک تسا  یصاخشا  ِلامعا  شجنس  و  یـسررب   تقد و  يارب  ینوناق  رایتخا  نتـشاد  يانعم  هب  یقوقح  حالطـصا  رد  ندرک و  هاگن  يانعم  هب 

تسا . رظان  صخش  ای  راذگنوناق  رظن  دروم 
يارب ینوناق  رایتخا  نتشاد  يانعم  هب  یقوقح  حالطصا  رد  ندرک و  هاگن  يانعم  هب  تغل  رد  تراظنیرادا  ياه  نامزاس رب  هیئاضق  هوق  تراظن 

ياه هاگتـسد رب  هیئاضق  هوق  تراظن  . تسا رظاـن  صخـش  اـی  راذـگنوناق  رظن  دروم  هک  تسا  یـصاخشا  ِلاـمعا  شجنـس  و  یـسررب   تقد و 
نیناوق حیحـص  يارجا  رب  تراظن  هیئاضق  هوق  فیاظو  مها  زا  : روشک لک  یـسرزاب  نامزاس  قیرط  زا  -1 دریگ یم  ماـجنا  قیرط  ود  زا  يرادا 
ناـمزاس . تسا هتفرگ  رارق  ینیب  شیپ  دروـم  فـلتخم  قرط  هب  تیلوئـسم  نـیا  تـسا . روـشک  ییاـضق  ییارجا و  يرادا و  ياههاگتـسد  رد 

هوق تراظن  قح  ساسارب  .» تسا هدـش  سیـسات  روشک  يرادا  ماظن  رب  تراظن  یـسرزاب و  تهج  هیئاـضق  هوق  رظن  ریز  روشک  لـک  یـسرزاب 
ریز روشک » لک  یـسرزاب  نامزاس   » مان هب  ینامزاس  يرادا ، ياههاگتـسد  رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  روما و  نایرج  نسح  هب  تبـسن  هیئاضق 

نوناق لـصا 74 داـفم  .« ) دـنک یم  نییعت  نوناـق  ار  ناـمزاس  نیا  فیاـظو  تاراـیتخا و  دودـح  ددرگ . یم  لیکـشت  هیئاـضق  هوـق  سیئر  رظن 
بیوصت و نوناق ، ییارجا  همان  نیئآ  نآ  لابند  هب  دیسر و  بیوصت  هب  هامرهم 1360  رد  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس  لیکشت  نوناق  ( یساسا

هدرک صخـشم  ار  نامزاس  تارایتخا  فیاظو و  دودح  لاس 1375  رد  یـسرزاب  نامزاس  هب  طوبرم  تاررقم  نیرخآ  دش . هتـشاذگ  ارجا  هب 
اه و هناخترازو  هیلک  : رمتـسم یـسرزاب  کی - : دـشاب یم  ریز  حرـش  هب  نآ  یـساسا  فیاظو  نامزاس ، لیکـشت  نوناق  هدام 2  ساـسارب  . تسا
یمسر و دانسا  رتافد  اهنآ و  هب  هتسباو  تاسسؤم  اه و  يرادرهـش  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسؤم و  یماظتنا و  یماظن و  ياهورین  تارادا و 
هب تلود  ای  تسا  تلود  هب  قلعتم  نانآ  ماهـس  ای  هیامرـس  زا  یتمـسق  ای  مامت  هک  ییاهنامزاس  یبالقنا و  ياهداهن  هعفنملا و  ماـع  تاسـسؤم 

همانرب ساسارب  تساهنآ  مان  رکذ  مزلتسم  اهنآ  هب  تبسن  نوناق  لومـش  هک  ییاهنامزاس  دیامن  یم  کمک  ای  تراظن  اهنآ  رب  ءاحنا  زا  يوحن 
سیئر روتسد  هب  یـسرزاب  ياهتأیه  راب  کی یلاس  لقادـح  یـسرزاب  عون  نیا  يارجا  رد  دـنریگ . یم  رارق  نامزاس  نیا  تراظن  دروم  مظنم ،

یـسرزاب تئیه  سیئر  رمتـسم ، ياه  یـسرزاب  رد  . دنزادرپ یم  هطوبرم  هاگتـسد  یـسرزاب  هب  رقتـسم و  روکذم  ياهناگرا  لحم  رد  نامزاس 
مهارف تأیه  فیاظو  ماجنا  يارب  ار  مزال  تالیهست  ات  دهد  یم  عالطا  لحم  رادنامرف  ای  رادناتسا و  هب  ًالبق  ناتـسرهش  ره  رد  ار  دوخ  دورو 

لحم یناشن و  نییعت  اب  تایاکـش  تفایرد  تهج  ار  دوخ  یگدامآ  دورو و  لحم ، رد  رارقتـسا  زا  سپ  تسا  فظوم  تأیه  نینچمه  دیامن .
دروم تاسسؤم  اهنامزاس و  عضو  یسررب  زا   -: تسا  ترابع  هنالاس  ياه  یـسرزاب  رد  یـسرزاب  ياه  تأیه  هفیظو  دراد  مالعا  تأیه  راک 

ناـمزاس بساـنت  و  طوبرم ، ياـه  هماـنرب  اـهحرط و  نیناوق و  يارجا  هفیظو و  ماـجنا  هوحن  يرادا و  روما  ناـیرج  نسح  تهج  زا  یـسرزاب 
هوحن تامولعم  هیحور ، قالخا ، ثیح ، زا  نادـنمراک  اسؤر و  راتفر  زرط  یـسررب  اهنآ   -؛ کی  ره  صیاقن  یمومع و  تاجایتحا  اب  طوبرم 
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ماجنا ود - ؛ هریغ طوبرم و  هتشر  رد  صصخت  مدرم و  اب  راتفر  زرط  هفیظو ، ماجنا  رد  تعاجش  تقایل ، دادعتسا ، لمع ، تحص  هفیظو ، ماجنا 
لوصا 88 نویسیمک  تساوخرد  ای  هیئاضق و  هوق  سیئر  روهمج ، سیئر  روتسد  هب  ای  يربهر و  ماقم  رمالا  بسح  هداعلا    -: قوف  یـسرزاب 

رظن هب  هک  يدروم  ره  ای  طبر و  يذ  ییارجا  ياههاگتسد  لوئسم  ای  ریزو  ياضاقت  هب  انب  ای  و  یمالسا ، ياروش  سلجم  یساسا  نوناق  و 90 
یسرزاب عون  ود  رب  هوالع  دریگ   -. یمرارق نامزاس  نیا  تراظن  دروم  هداعلا  قوف  تروص  هب  دوش  هداد  صیخشت  يرورـض  نامزاس  سیئر 

هک تسا  يدروم  یسرزاب  نآ  تسا و  هدش  ینیب  شیپ  نامزاس  لیکشت  نوناق  ییارجا  همان  نیئآ  هد  هدام  رد  یسرزاب  زا  يرگید  عون  قوف ،
هاگتـسد نامزاس و  ره  هیلع  ار  دوخ  تایاکـش  دـناوت  یم  یـسک  ره  دریگ . یم  ماجنا  مدرم  ياهمالعا  تایاکـش و  هب  یگدیـسر  فدـه  اـب 

کی دناوت  یم  نامزاس  سیئر  للدم ، ياهمالعا  تایاکـش و  لابند  هب  دیامن  میلـست  یـسرزاب  نامزاس  هب  اهنآ  نانکراک  ییارجا و  يارادا و 
هوق میقتـسمریغ  تراظن  ياه  هویـش  زا  رگید  یکییرادا  تلادع  ناوید  قیرط  زا  . 2. دیامن رومأم  ای  مازعا و  یگدیـسر  يارب  یـسرزاب  تأیه 
ياه همانـشخب  اه و  همان  نیئآ  لاطبا  رد  هک  تسا  يرادا  تلادع  ناوید  تراظن  یمالـسا ، يروهمج  ياهداهن  ریاس  هیرجم و  هوق  رب  هیئاضق 

اه همان  بیوصت  اه و  همان  نیئآ  لاطبا  یساسا ، نوناق  داتفه  دصکی و  لصا  دوش . یم  دودحم  یکاش  تیاکش  تروص  رد  مه  نآ  یتلود و 
هب یگدیـسر  روظنم  هب  : » دراد یم  راعـشا  یـساسا  نوناق  هس  داتفه و  دصکی و  لصا  دـناد و  یم  يرادا  تلادـع  ناوید  هفیظو  ًارـصحنم  ار 

تلادع مان  هب  یناوید  اهنآ ، قوقح  قاقحا  یتلود و  ياه  همان  نیئآ  ای  اهدحاو  ای  نیرومأم  هب  تبسن  مدرم  تاضارتعا  تاملظت و  تایاکش ،
، روشک لک  یـسرزاب  نامزاس  یلیـصفت  تالیکـشت  فیاظو و  فادها و  -1: عباـنم ددرگ ». یم  سیـسأت  هیئاـضق  هوق  سیئر  رظن  ریز  يرادا 
ج4، ، 1366 شورس ، تاراشتنا  نارهت : ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  یساسا  قوقح  نیدلا ؛ الج ل  دیس  یندم ، هام 1375.2 - يد  بوصم 

ص614 . مشش ، پاچ  ، 1375 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، یسایس ، ياهداهنو  یساسا  قوقح  لضفلوبا ؛ یضاق ، - 3 دعب . هب  ص85 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28297*

گنج راهچ  لوط  رد  اکیرما  ییاوه  تایلمع  یناور  تاریثأت 

خیرات میرک - نایفطل  میهاربا  مجرتم :  رمساه - . یت نافتسا  هدنـسیون : مود - یناهج  گنج  سراف و  جیلخ  هرک -  مانتیو ـ  باتک :  هصالخ 
یناور تارثا  شیازفا  صوـصخ  رد  ار  ییاـهراکهار  باـتک  نیاهمدـقم  دـلج   1000 ناگرامـش :  دـنر - تاراشتنا  رـشان : - 1378 راـشتنا : 

هتفرگرب تسا ، هدش  يروآدرگ  یـسیلگنا  هب  لصف  هدزاود  رد  هک  باتک  نیا  تاعوضوم  دنکیم . هئارا  هدنیآ  ياهگنج  رد  ییاوه  تردـق 
هب نینچمه  باـتک  نیا  سرافجـیلخ . هرک و  ماـنتیو ، ياـهگنج  صوصخ  رد  یتاـعالطا  بسک  یگنج و  يارـسا  زا  تسا  ییاـهییوجزاب  زا 

فده دزادرپیم . اهروشک ، رگید  ياهورین  عضاوم  کیژتارتسا و  فادها  هیلع  اکیرما  ییاوه  يورین  قباس  تایلمع  یناور  تاریثأت  لیلحت 
یحارط 2 ـ  دنهدیم . شهاک  ای  شیازفا و  ار  ییاوه  تایلمع  یناور  تاریثأت  هک  یطیارـش  1 ـ  تسا : ریز  دراوم  تخانش  یسررب و  نآ ، زا 
دوجوم ياهتیلباق  شیازفا  هوحن  .3 ـ  ییاوه يورینرد  یناور  تایلمع  هوقلاب  تاناکما  زا  رتشیب  هچره  هدافتـسا  یناور و  تایلمع  رتهب  هچره 

ناونع اـب  اـکیرما ، ییاوه  يورین  هاـگرارق  هماـنرب و  حرط و  هرادا  ار  قیقحت  نیا  . گـنج یناور  دـعب  رد  ورین  نیا  شقن  ییاوـه و  يورین  رد 
یماظن ناـنکراک  ریاـس  ناهدـنامرف و  ندرک  انـشآ  نآ ، زا  فدـه  تسا . هداد  ماـجنا  ییاوه  يورین  يژتارتسا  نیرتکد و  هماـنرب  زا  یـشخب 

مولع یلاع  ياههرود  نایوجـشناد  هعلاطم  يارب  نینچمه  تسا ؛ یناور  تایلمع  ناـحارط  یمزر و  تاـیلمع  تیادـه  یحارط و  اـب  هتـسباو ،
هتفرگ رارق  لیلحت  هیزجت و  قیقحت و  دروم  هعـسوت ، تاقیقحت و  زکرم  رد  هک  كرتشم  ياهژورپییاوه  يورین  هژورپ  تسا . دـیفم  زین  یماظن 

یمزر و یگداـمآ  يریگراـک ، هب  هعـسوت ، رب  رثؤـم  ياـهریغتم  اهیـشم و  طـخ  دروـم  رد  هناگادـج  ياـهلیلحت  زاـسهنیمز  هژورپ  نیا  تـسا .
راتخاس نیرتکد و  يژتارتسا ، فلا -  دـهدیم . هئارا  ار  یتاقیقحت  همانرب ، هس  بلاق  رد  تسا و  اضفاوه  هدـنیآ  لاح و  ياهورین  زا  ینابیتشپ 

ات ییاوه  تایلمع  یناور  تاریثأت  . اهمتـسیس نیمأت  یناسنا و  عبانم  تیریدم  جو ـ  دیدج ؛ ياههشیدـنا  يریگراکهب  يروآون و  ؛ب ـ  ییورین
هتـشاد یپ  رد  ار  يراج  ياههنیزه  هژیو  هب  یماظن  ياههنیزه  شهاک  گنج و  نامز  ندـش  هاـتوک  ًًـالمع  هک  تسا  هدوب  يوحن  هب  لاـح  هب 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


، شرازگ نـیا  تـسا . هدـش  هدـهاشم  یکیزیف ، تاریثأـت  زا  شیب  بـتارم  هـب  ییاوـه  تاـیلمع  یناور  تاریثأـت  اـهگنج  زا  یخرب  رد  تـسا .
تاعالطا ریـس  اهییوجزاب و  لصاح  و  ییاوه ، يورین  هدنیآ  ياهگنج  رد  یناور  لماوع  ییاراک  شیازفا  دروم  رد  ییاهراکهار  هدـننکهئارا 

یناهج گنج  زا  دـعب  هک  تسا  سراف  جـیلخ  مانتیو و  هرک ، ياهگنج  رد  یناور  تاـیلمع  ریثأـت  زا  زین  یگنج و  يارـسا  زا  هدـمآ  تسد  هب 
گنج و تدـم  شهاک  رب  یمهم  یناور  تاریثأت  هک  ییاوه  تایلمع  زا  عون  ود  دـناهدوب . خـیرات  لوط  ياهگنج  نیرتمهم  لاح ، هب  ات  مود 

یتادیدهت ندرب  نیب  زا  هزرابم و  کیژتارتسا : فادها  هیلع  ییاوه  تایلمع  فلا ـ  دنشابیم : لیذ  حرش  هب  دنراد  نمشد  ياهورین  تمواقم 
هدش هتفریذپ  هدـحتم  تالایا  رظن  زا  هک  تسا  يدـح  رد  گنج ، هب  نداد  نایاپ  نآ ، زا  فدـه  دوب و  ام  هجوتم  فدـه ، روشک  يوس  زا  هک 

ماجـسنا تدـحو و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یناور  گنج  داجیا  فدـه : روشک  مزر  نامزاس  هیلع  ییاوه  تایلمع  ب ـ  دـشاب .
هیلع ییاوه  تایلمع  یناور  تاریثأت  دـنهدب . تسد  زا  ار  دربن  هنحـص  رد  تمواـقم  هیحور  دوش  ثعاـب  زین  دوش و  فدـه  روشک  ياـهورین 
يور لاـح  هب  اـت  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ  هک  یمهم  ياـهگنج  یماـمت  ردهتـشذگ  ياـهگنج  هبرجتفدـه  روشک  کـیژتارتسا  فادـها 

هب هلمح  ای  کیدزن  فادـها  لماش  فادـها  نیا  تسا . هدرک  هلمح  کیژتارتسا ، حالطـصا  هب  فادـها  هب  هراومه  هدـحتم  تالایا  دـناهداد ،
لیمحت فده  اب  ییاوه  کیژتارتسا  تایلمع  فادـها ، ریاس  نایم  زا  تسا . هدوب  یناور  یگنج  داجیا  فدـه  اب  فدـه  روشک  عضاوم  بلق 

روشک ندرک  ریگنیمز  تیاـهن  رد  حلـص و  سبشتآ و  شریذـپ  يدوـخ ، ياهنیمزرـس  زا  ینیـشنبقع  يارب  جاـمآ  روـشک  هب  دوـخ  هدارا 
لماک يزادنارب  فده  اب  رتهدرتسگ  داعبا  رد  یماظن و  مادقا  هنوگره  زا  يریگولج  فدـه  اب  یماظن  تایلمع  تسا . هتفرگ  تروص  فدـه 

فادـها هیلع  اـکیرما  ییاوه  تـالمح  هک  یناـمز  دـناهداد  ناـشن  هتـشذگ ، ياـهگنج  براـجت  دـنریگیم . تروص  فدـه ، روـشک  ماـظن 
هدحتم تالایا  تسا . هدش  نیمأت  دوخهبدوخ ، گنج ، فادـها  هک  تسا  تالمح  نیا  وترپ  رد  دریگ ، رارق  راشف  مرها  ناونع  هب  کیژتارتسا 

روشک دـیاب  سبشتآ ، هب  مازلا  ای  وا و  ندـناشک  هرکاذـم  زیم  هب  اـی  ندـش  ریگنیمز  هب  نمـشد  ندرک  راداو  يارب  يو  ناـنامیپمه  ریاـس  و 
یتخـس هصمخم  هب  گنج ، همادا  تروص  رد  ای  و  لمحتم ، یتخـس  تسکـش  هلباقم ، تروص  رد  هک  دـننک  دـعاقتم  ناشراتفر  اب  ار  فدـه 

دربن هنحـص  هدـنیآ  جـیاتن  زا  نانآ  تخانـش  هب  نآ ، فقوت  ای  گنج و  همادا  هب  فدـه  روشک  میمـصت  هک  ییاجنآ  زا  دـش . دـنهاوخ  راچد 
دادملق کیژتارتسا  فادها  ءزج  دیاب  زین  ار  فده  روشک  ییورین  شرتسگ  اکیرما  ییاوه  يورین  یتایلمع  ناحارط  تشاد ، دهاوخ  یگتسب 

گنج ناحارط  (: 1941-1945  ) مود یناهج  گنجهتـشذگ  ياهگنج  هب  یهاگن  دنیامن .) هلمح  نآ  هب  یناور  یگنج  داجیا  يارب  و   ) دـننک
ینامز عوضوم  نیا  ناملآ  يارب  دروآ . راب  هب  ار  یمهم  جیاتن  اج  همه  رد  کیژتارتسا  فادها  ییاوه  نارابمب  هک  دنتشاد  دیما  مود ، یناهج 

لابندهب ایلاتیا  نآ  یناور  ریثأت  هجیتن  رد  هک  دنداد  رارق  ییاوه  نارابمب  فده  ار  ناملآ  یتعنـص  تاجناخراک  نیقفتم  هک  درک  ادیپ  تیمها 
ره اریز  دوب . روشک  ود  نایم  تموصخ  هب  نداد  نایاپ  نارابمب ، زا  نیقفتم  فده  طیارـش ، نآ  رد  نینچمه  . تشگ حلـص  داقعنا  يارب  یهار 

، مانتیو اـب  اـکیرما  گـنج  رد  (1972-1965م :) مانتیو گـنج  و  (1953-1950م ) هرک گنج  دـندوب . یپاـیپ  ياهتـسکش  دـهاش  فرط  ود 
، تـالمح نیا  مهم  ریثأـت  دـندش . ارجا  یناور  گـنج  داـجیا  فدـه  اـب  اـصوصخم  کـیژتارتسا  یماـظن و  فادـها  هـیلع  ییاوـه  تـالمح 

اکیرما فادـها  نیمأت  گـنج و  هب  رتعیرـس  هچره  ندیـشخب  ناـیاپ  ياتـسار  رد  تارکاذـم ، رد  روضح  يارب  ماـنتیو  نارـس  ندرکدـعاقتم 
رد دـنک و  هدافتـسا  ییاوه  تایلمع  زا  مانتیو ، رد  لاس  تشهو  هرک  رد  لاس  هس  هدـحتم  تالایا  هک  دـش  ثعاـب  ییاوه ، تـالمح  نیا  . دوب
ریغ رد  دریگ . راک  هب  کیژتارتسا  فادـها  هب  هلمح  يارب  ار  دوخ  شالت  یمامت  روشک ، ود  نیا  یـشکرکشل  فلتخم  ياهتیعـضو  طیارش و 

اب هک  دوش  هداد  نآ  هب  ناکما  نیا  یجراخ  ياهتردـق  ینابیتشپ  هب  فدـه  روشک  یـسرتسد  اـب  -1 دوب : نکمم  ریز  تـالامتحا  تروص  نیا 
دوخ فادها  هب  تعرس  هب  فده  روشک  - 2 دهد . همادا  گنج  هب  دناوتب  مهزاب  شایگنج  تازیهجت  زا  یمیظع  شخب  نتفر  نیب  زا  دوجو 

. دنک دربن  هنحص  دراو  ار  تاکرادت  یناسنا و  يورین  هوبنا  تعرس  هب  فده  روشک  -3 دوش . گنج  دراو  هدحتم  تالایا  هیلع  دبای و  تسد 
تـسد هب  نیفلاخم  بوکرـس  يارب  ار  یلخاد  تینما  عاضوا  ظفح  اـی  گـنج و  همادا  يارب  دوجوم  یکیتسجل  تیعـضو  ظـفح  ییاـناوت  - 4
یبلاطم هئارا  زا  سپ  دوب . دهاوخ  نارابمب  ياهتراسخ  زا  شیب  گنج ، موادـت  تروص  رد  شایتآ  عفانم  هک  دـسرب  هجیتن  نیا  هب  - 5 دروآ .
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رارق دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  تادیدهت  شهاک  ای  تردق و  لداعت  ثحب  هدحتم ، تالایا  مانتیو ، هرک و  نایم  حلـص  يوگتفگ  صوصخ  رد 
، هرک رد  دـشیم . هتخانـش  یبوخ  هب  فرط  ود  ره  فعـض  توق و  طاقن  دـیاب  تادـیدهت ، شهاک  اـی  تردـق و  لداـعت  مهم  ثحب  رد  داد .

دـشیم ثعاب  هک  دوب  هیوناث  يدـیدهت  ياهتـسه  ياهحالـس  زا  اکیرما  هدافتـسا  لامتحا  زین  نیچ و  اب  نوزفازور  گنج  هناگود  تادـیدهت 
هدنگنج زا  دوب  روبجم  نتگنشاو  زین  مانتیو  رد  دوش . ورهبور  تسکش  اب  ناشنهیم  هب  یگنج  يارسا  ندینادرگزاب  رب  ینبم  اکیرما  ياضاقت 

قفاوت ینعی  هدنامیقاب  لح  هار  اهنت  شریذپ  هب  اهیمانتیو  ات  دـنک  هدافتـسا  گنوپیاه ، يوناه و  نارابمب  يارب   52 يرزیل ب ـ  ياهنکفابمب 
، سراف جیلخ  مود  گنج  رد  قارع  کیژتارتسا  فادها  هب  هلمحزا  یناور  هدـمع  فادـها  سرافجـیلخ : گنج 1991  دنوش . راداو  حـلص ،

هار اـهنت  ار  دـیدش  ناراـبمب  اـکیرما ، ییاوه  يورین  ياهتـسیژتارتسا  دوب . تیوک  هب  هلمح  لاـبق  رد  عضاوم  رییغت  هب  روشک  نیا  ندرک  راداو 
ینیـشنبقع و تیوک  زا  هک  دوش  دعاقتم  دشکب و  تسد  تیوک  يرگلاغـشا  تسایـس  زا  هک  دنتـسنادیم  نیـسح  مادـص  میژر  يارب  رثؤم 

ریز ياههار  زا  ات  دنتـشاد  دـیما  هراومه  فالتئا ، نازادرپهیرظن  دـنک . لوبق  تیوک ، دروم  رد  ار  دـحتم  للم  نامزاس  فلتخم  ياـههمانعطق 
؛2- للملانیب هنحص  زا  يو  یماح  ياهروشک  مادص و  ندرک  يوزنم  نتخاس و  ناوتان  -1 دنناسر : رخآ  هب  ار  مادص  تموکح  رمع  دنناوتب 
اب شروش  ماـیق و  هب  قارع  مدرم  کـیرحت  و3 ـ  مادـص ؛ رتدوز  هچره  ندرک  نوگنرـس  هب  یتموکح  ناکرا  ریاـس  قارع و  ناـیماظن  قیوشت 

زکارم هب  هلمح  فرـص  ار  دوخ  ییاوه  ناوت  ماـمت  نیدـحتم  هدـش ، داـی  فادـها  هب  لـین  يارب  . قارع میژر  لـماک  ندرک  نوگنرـس  فدـه 
هک دش  صخـشم  اهدعب  دندرک . قارع  تاعالطا  تاطابترا و  رتویپماک ، لرتنک ، یهدـنامرف ، ياهریـسم  تاطابترا و  لرتنک و  یهدـنامرف و 

دیدش نارابمب  رثا  رد  قارع  لرتنک  ندادن  تسد  زا  قارع و  میژر  ياقبرد  يرگید  رتمهم  هتخانـشان  لئاسم  سراف ) جـیلخ  مود  گنج  رد  )
دنناوتب نآ  زا  هدافتسا  اب  هک  دنتشادن  یعقوم  هب  قیقد و  یفاک ، تاعالطا  قارع  عاضوا  زا  نیدحتم  هک  دیسریم  رظن  هب  تسا . هتـشاد  دوجو 

يریگلفاغ ثعاب  ادتبا  دوب ، هدش  یحارط  مادص  هیلع  مدرم  نتخیگنارب  فده  اب  هک  نیدـحتم  تالمح  دـننک . یثنخ  ار  قارع  میژر  تردـق 
هتـشک نارابمب  رثا  رد  مادص  خاک  ظفاحم  یتینما  يورین  سیلپ و  يورین  یمک  دادعت  دربن و  شیپ  زا  يراک  تیاهن  رد  یلو  دش  نانآ  دیدش 

، گنج نیا  رد  دیـسریم  رظن  هب  هک  دوب  يروط  یتاعالطا  یتینما ، لئاسم  رظن  زا  قارع  ربهر  خاـک  یکیزیف  تیعـضو  تقیقح ، رد  دـندش .
هب تبـسن  هک  ییاهنامه  تشاد ، يدایز  رایـسب  ذوفن  قارع  نایعیـش  اهدرک و  نایمرد  نیدحتم  ییاوه  يورین  تسا . هدیدن  ینادـنچ  بیـسآ 

تـسایر دراگ  مادـقا ، نیتسخن  رد  دـش . بوکرـس  تدـش  هب  اـهدرک  شروش  اهدـعب  دـنچ  ره  دنتـشاد  یتلوددـض  تاـساسحا  قارع  میژر 
روبجم داد و  تسد  زا  ار  تمواقم  بات  تالمح ، نیا  رثا  رد  مادص  تفرگ . رارق  نیدحتم  ینیمز  ییاوه و  تالمح  فده  قارع  يروهمج 

، دوخ لیم  مغریلع  ماجنارـس  دوب و  هدـش  هابتـشا  راچد  نیدـحتم ، هیلع  دوخ ، تابـساحم  رد  مادـص  دریذـپب . ار  للم  نامزاس  همانعطق  دـش 
یهار نیا  زا  ریغ  دوب و  هتفر  نیب  زا  ًالماک  یللملانیب  رد  عماجم  روشک و  لخاد  رد  وا  ههجو  اریز  دیدرگ ، تیوک  زا  ینیشنبقع  هب  روبجم 

زین نانآ  اما  دـنک ، تمواـقم  دـناوتیم  مهزاـب  هک  درکیم  رکف  درک  لـمع  دراو  ار  يروهمج  تساـیر  دراـگ  هک  یناـمز  مادـص  تشادـن .
مزر موادت  لابند  هب  زین  اکیرما  نانمشد  هدنیآ ، ياهگنج  رد  دایز  لامتحا  هب  ناهدنامرف  يارب  ییاهسرد  دندش . لمحتم  ار  یتخس  تسکش 

بانتجا نانآ  اب  گنج  زا  و  يراددوخ ، تافلت  شریذپ  زا  هدحتم  تالایا  اتسار ، نیا  رد  ات  دنشاب  هدحتم  تالایا  هب  یناسنا  تافلت  لیمحت  و 
گنج موادـت  زا  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  روظنم  هب  دوش . روبجم  گنج ، هب  نداد  نایاپ  صوصخ  رد  ییاههمانعطق  شریذـپ  هب  دـیامن و 

رد گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  فدـه ، روشک  تادـیدهت  اب  هلباـقم  هوحن  تخانـش  یقطنم و  يژتارتسا  لـح و  هار  کـی  ذاـختا  یـشیاسرف ،
هتشذگ ياهگنج  رد  کیژتارتسا  فادها  رب  ییاوه  تایلمع  یناور  تارثا  دروم  رد  هک  ییاهلیلحت  هیزجت  تسا . يرورض  نآ  هیلوا  لحارم 

ار ییاهحرط  هچ  ناهدـنامرف  هدـنیآ ، ياهگنج  رد  هدوب و  هنوگچ  هتـشذگ  رد  ییاوه  مزر  هنحـص  هک  تسا  نیا  رگنایب  تسا ، هتفرگ  ماجنا 
ییاهنت هب  کیژتارتسا ، فادـها  نارابمب  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  کـت  ماـجنا  دـننک . هداـمآ  کـیژتارتسا ، تاـیلمع  تیادـه  يارب  دـیاب 

اهتلم تمواقم  ثعاب  هک  دنراد  دوجو  اهروشک  لخاد  رد  یفلتخم  ددـعتم و  لماوع  اریز  دـنک ، نیمأت  ار  اکیرما  یگنج  فادـها  دـناوتیمن 
تایلمع ققحت  يارب  ات  میـشاب  هتـشاد  دوخ  رد  ار  ناوت  نیا  دیاب  ام  سپ  دناهدش . اکیرما  يارب  یتالکـشم  زورب  اهراشف و  هنوگنیا  لباقم  رد 
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نانمـشد هک  دـننادب  دـیاب  ام  ناهدـنامرف  مینکدراو . دوخ ، لباقم  فرط  هب  ار  تافلت  نیرتشیب  میناوتب  ات  عفترم  ار  صقاون  هدـنیآرد ، ییاوه 
، ییاوه نارابمب  یط  تافلت  نازیم  هک  دـنهد  ناشن  شـشوپ و  اههناسر  ریاس  نویزیولت و  قیرط  زا  ار  گنج  داعبا  ات  دـنراد  شالت  ام  هدـنیآ 

ياهـشنکاو ندرکدودحم  يارب  تفرگ . دـنهاوخ  هرهب  گنج ، فقوت  رد  ذوفن  اب  دارفا  زین  هناتـسودرشب و  لئاسم  زا  نانآ  تسا . هدوب  زیچان 
رد تواضق  حیـضوت و  هنوگره  هئارا  هدامآ  دـیاب  دربن  هنحـص  رد  ام  ناهدـنامرف  ددرگ ، نتگنـشاو  هجوتم  تسا  نکمم  اهدـعب  هک  یـسایس 

هتخپ يردق  هب  دیاب  ام  ناهدنامرف  مییوگب ، تسا  مزال  دنشاب . یمومع  راکفا  هب  یجراخ  یلخاد و  هنحـص  رد  اکیرما  ییاوه  تالمح  دروم 
رثا رد  هک  یفنم  ياهشنکاو  دننک . بانتجا  دروآ ، مهارف  یماظنریغ  نانکاس  يارب  ار  یمهم  تارطخ  هک  هلمح  هنوگره  ماجنا  زا  هک  دنـشاب 

. تشاد دـهاوخ  لابند  هب  ار  فدـه  روشک  طسوت  اکیرما  هیلع  یمومع  راکفا  ندـش  هتخیگنارب  دریگیم ، تروص  اکیرما  هنایـشان  تـالمح 
دهاوخ ییاکیرما  ناهدـنامرف  زا  یتآ  ياهنارابمب  رد  ار  لـمع  يدازآ  یتح  دـش و  دـهاوخ  فادـها  ندـش  شزرامک  ثعاـب  عوضوم ، نیا 

يارب طیارش  ریاس  یماظن و  فلتخم  ياهراشف  زا  یبیکرت  هتشذگ ، ردیگنج  فادها  نیمأت  ياتسار  رد  فعاضم  راشف  ندروآ  دراو  تفرگ .
راداو فده  روشک  هک  یطیارـش  تفرگیم . تروص  هدحتم ، تالایا  اب  لوبق  لباق  قفاوت  ای  گنج و  فقوت  هب  فده  روشک  ندرک  روبجم 
روظنم هب  فدـه ، روشک  نارـس  رب  راشف  لامعا  بجوم  تالمح  نیاکیژتارتسا  عضاوم  هیلع  زیمآدـیدهت  تالمح  ماجنا  ددرگ . هرکاذـم  هب 

یبوخ هب  ار  ریز  لئاسم  فدهروشک  نارس  هک  تسا  یتقو  عوضوم  نیا  دناهدیدرگ . هدحتم  تالایا  شریذپ  دروم  طیارـش  اب  گنج  همتاخ 
رد ب ـ  دش . دنهاوخ  يدـیدش  هصمخم  راچد  دربن ، هنحـص  رد  هدـنیآ  رد  ای  دـناهدش و  ورهبور  تسکـش  اب  امتح  نانآ  فلا ـ  دـناهتفایرد :

شزرا ج ـ  دنیامن . لوبق  ار  هدحتم  تالایا  شریذپ  دروم  حلـص  هک  دیـسر  دنهاوخ  هجیتن  نیا  هب  امتح  زین ، هدنیآ  رد  گنج  موادت  تروص 
دنفادپ هنوگچیه  د ـ  دوب . دهاوخ  هدحتم  تالایا  اب  هرکاذـم  شریذـپ  شزرا  زا  شیب  اهنآ  کیژتارتسا  عفانم  هیلع  تادـیدهت  ای  تاراسخ و 

ریـسم زا  ار  هدـحتم  تالایا  دـناوتب  هک  یکتاپ  ماجنا  ناـکما  زین  هتـشادن و  دوخ  کـیژتارتسا  قطاـنم  هب  هلمح  زا  يریگولج  يارب  ار  یلماـع 
يارب هک  هدش  دای  طرش  راهچ  رب  هوالع  فده  روشک  ندش  میلـست  يارب  مزال  طیارـش  دشاب . هتـشادن  دوجو  زین  دنک ، جراخ  گنج  یلـصا 
فذح میلـست ، هب  نمـشد  ندرک  راداو  يارب  یلـصا  طرـش  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  تسا ، . مزال  ندش  میلـست  هب  نمـشد  ندرک  راداو 

رد هک  ینامز  دنیامن  تقد  دیاب  اهتـسیژتارتسا  ناهدـنامرف و  دـناهدرک . عورـش  ار  گنج  هک  تسا  ینارـس  ای  تردـق و  هکیرا  زا  نانآ  ربهر 
یسررب ار  یمدرم ) هناوتشپ   ) فده روشک  نارس  یلخاد  ياهییاناوت  دیاب  دشاب  زاسراک  دناوتن  فده  روشک  ندرک  يوزنم  يواسم ، طیارش 
شرتسگ نتفرگ  رظن  رد  تسین . يدـیما  رگید  دربـن  هنحـص  رد  فدـه  روشک  تیقفوم  هب  هک  دـیآ  رظن  هب  یماـظن ، رظن  زا  رگا  یتـح  درک .

هب نداد  همتاخ  يارب  مزر  هنحـص  تخانـش  فده ، روشک  تالداعم  رد  هک  ییاجنآ  زا  کیژتارتسا  فادها  ناونع  هب  فده  روشک  ییورین 
فادـها زا  زین  فدـه  روشک  ییورین  تیعـضو  هک  دـننادب  دـیاب  ناهدـنامرف  سپ  تسا ، تیمها  زئاح  نانآ  ياهتـسیژتارتسا  رظن  زا  گـنج 

فدـه روشک  ییورین  شیارآ  هب  هناخپوت و )... یکـشوم ،  ) تالمح ریاس  نارابمب و  ماجنا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  تسا . کـیژتارتسا 
هک یمهم  ياهگنج  رد  دنهد . همتاخ  ار  گنج  ات  دروآ  راشف  فدـه  روشک  نارـس  هب  ای  دـهد و  شهاک  ار  نانآ  یتایح  ناوت  تسا  نکمم 

حلص ای  دناهدش  هصمخم  راچد  مزر ، هنحص  رد  يدج  روط  هب  اکیرما  نافلاخم  هک  ینامز  دناهتـسویپ ، عوقو  هب  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ 
گنج همتاخ  ای  میلست و  هب  روبجم  تردق ، ناسون  نامز  رد  فده  روشک  نارس  زین ، هدنیآ  ياهگنج  رد  دناهدش . میلست  ای  دناهتفریذپ و  ار 

دیاب وا  نانامیپمه  اکیرما و  دنوش ، دوخ  یلبق  یگنج  يژتارتسا  كرت  هب  روبجم  فده  روشک  نارـس  هدنیآ ، رد  هکنآ  يارب  دـش . دـنهاوخ 
هب زین  نمشد  یمزر  ناوت  گنج ، همادا  تروص  رد  تساهنآ و  تسد  رد  نانچمه  مزر ، هنحـص  رد  تردق  هنزاوم  هک  دننک  دومناو  يروط 

يارب ییاوه  دـیدش  تـالمح  دنمـشزرا  رایـسب  فادـها  هب  هلمح  روـظنم  هب  هدـحتم  تـالایا  ياـهتیلباق  هعـسوت  دـیماجنا . دـهاوخ  تسکش 
، هتخانشان ياهتیعـضو  یخرب  رد  تسا . تیمها  زئاح  فده ، روشک  نارـس  يارب  هک  دشاب  زکرمتم  یفادها  رب  دیاب  رتشیب ، هچ  ره  یـشخبرثا 
هب زین  لباقم  روشک  نارـس  یمامت  ًابیرقت  نآ ، رب  هوالع  تسا . لکـشم  دشاب ، تیمها  اب  رایـسب  لباقم ، روشک  نارـس  يارب  هک  یفادها  نییعت 
 ، کیژتارتسا فادها  اب  هلباقم  ثحب  هنیمز  داجیا  روظنم  هب  دنايرترب . بسک  ددـص  رد  هراومه  دوخ  تارفن  ءاقب  تردـق و  دـیدجت  روظنم 
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نانآ تموکح  ای  دش و  دنهاوخ  هتـشک  ای  هک  دنیامن  میهفت  فده  روشک  نارـس  هب  هک  دـیامن  لمع  يروط  دـیاب  ییاوه  يورین  هدـنیآ ، رد 
هکنیا لامتحا  دنهدن . هئارا  هدحتم  تالایا  هب  یتبثم  خساپ  يدوز  هب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  صوصخ  رد  نانآ  دیاش  دـش . دـهاوخ  نوگنرس 

هک دراد  یگتـسب  یلمع  يدازآ  ام و  ياهتیلباق  هدحتم ، تالایا  دصاقم  زا  نانآ  تخانـش  هب  دـنریذپب ، ار  يرطخ  نینچ  فدـه  روشک  نارس 
، لباقم روشک  نارـس  هب  هلمح  ییاناوت  رد  تیعطاق  نداد  ناشن  اـی  رثؤم  ياهلمح  ماـجنا  اـب  دـنهد . ناـشن  رتیعقاو  ناـنآ  يارب  ار  تادـیدهت 

لکـشم دـیاش  دـنوش . ربخ  اب  فادـها ، یناسرعالطا و  هوحن  دروم  رد  عقوم  هب  یعقاو و  تاعالطا  زا  تسا  مزـال  ییاوه  تاـیلمع  ناـحارط 
تاعالطا نتشاد  درک . ییاسانش  ًاقیقد  دناگنج ، لوغشم  هدحتم  تالایا  اب  هک  ار  یتینما  هتخانشان  هتسب و  ياهمتـسیس  عاونا  ناوتب  هک  دشاب 

دوش و لباقم  روشک  میژر  یلخاد  ینوگنرـس  رد  اـم  تلوهـس  تقد و  ثعاـب  دـناوتیم  ییاوه  تـالمح  رد  هدافتـسا  يارب  عقوم  هب  قیقد و 
ار یتالکشم  ًابلاغ  یعافد ، بوخ  عضوم  کی  هب  ییاوه  تالمح  ماجنا  تسا . لکشم  يدح  ات  زین  اهمجنپ  نوتـس  کمک  هب  راک  نیا  ماجنا 

هوتـس هب  میظع  ياهنارابمب  رثا  رد  جامآ  روشک  یماظنریغ  نانکاس  زا  یتیعمج  هک  تسا  هدش  هدید  اهراب  دروآیم . دوجو  هب  نانآ  نایم  رد 
تاظحالم هب  هجوت  هدنیآ  گنج  رد  دناهدنام . ماکان  نانآ  ینوگنرـس  رد  دنچ  ره  دـناهتخادنا ، هار  هب  یتارهاظت  دوخ  تلود  هیلع  و  هدـمآ ،

نیرتمهم زا  یکی  دـش . دـهاوخ  یماظنریغ  قطانم  هب  هلمح  تیعونمم  ثعاب  یماظنریغ ، نانکاس  هب  دودـحم  هلمح  تروص  هب  یتح  یناسنا 
هب تبـسن  لیذ  طیارـشرد  زین  جامآ  روشک  نارـس  تسا  ناشروشک  زا  جراخ  رد  ینوگنرـس  مـالعا  فدـه ، روشک  دـیدهت  يارب  اـهراکهار 

تسد یگنج  فادها  هب  ناوتن  تارکاذم  اب  هک  یطیارش  رد  فلا . دنهدیم : ناشن  شنکاو  یجراخ  تردق  طسوت  ندش  نوگنرـس  لامتحا 
لاغـشا ییاهن و  يزوریپ  هب  لین  فدـه  اب  اهورین  عضاوم  هیلع  یماظن  تایلمع  اـکیرما و  ییاـیرد  ینیمز ، ییاوه ، يورین  بیترت  ب . تفاـی .
لامتحا رگناشن  زین  جامآ  روشک  هبقع  قطاـنم  کـیژتارتسا  قطاـنم  هیلع  ییاوه  تاـیلمع  يوگلا  ج . دریگ . تروص  جاـمآ ، روشک  نیمزرس 

قطاـنم هب  ییاوـه  هلمح  ماـجنا  اـب  یناور  تاـیلمع  دـشاب . هتـشاد  یپ  رد  ار  یماـظن  لاغـشا  نآ  لاـبند  هـب  فدـه و  روـشک  بـلق  رد  ذوـفن 
یناور تایلمع  یعوضوم  ياوتحم  دیامن . ینابیتشپ  یناور  تایلمع  ياهحرط  زا  دـیاب  هلمح  دروم  فادـها  یتایلمع ، نینچ  رد  کیژتارتسا 

لمع یط  هک  ییاهمایپ  ای  دندرگ و  یناور  ییاه  مایپ  تیوقت  ثعاب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  هک  دشاب  ییاهادص  شخپ  هیمالعا و  ياههگرب 
ياهمایپ راشتنا  یحارط و  تیلوئسم  هک  یتارفن  لک  ییاوه و  رکشل  تیاده  يزیرهمانرب و  روظنم  هب  نآ  زا  ییاوه  يورین  نارـسفا  نارابمب ،

هک تسا  هداد  ناشن  خیرات  هتـشذگ  ياهگنج  براجت  اهورین  عضاوم  هیلع  ییاوه  تایلمع  یناور  تاریثأت  دوش . هدافتـسا  دـنراد ، ار  یناور 
. دراذگ ياج  رب  دربن  هنحـص  رد  اهورین  راتفر  هیحور و  رد  یمهم  یناور  تاریثأت  عطاق ، رایـسب  مهم و  تروص  هب  دناوتیم  ییاوه  تایلمع 

فیعـضت جامآ ، روشک  ندـش  ریگنیمز  ثعاب  نینچمه  دـنهد . شهاک  گنج ، رد  ار  فدـه  روشک  ياهتیلباق  دـنناوتیم  ییاوه  تـالمح 
دیدش دح  رد  هیحور  فیعضت  دننک . داجیا  لالتخا  اهنآ  یماظن  فیاظو  ماجنا  رد  ای  دنوش و  مزر  هنحص  زا  رارف  ای  ندش و  میلـست  هیحور ،

یماظن ياهناگی  نایم  رد  یهاگ  هک  یمـسیناکم  لرتنک  رثؤم و  یقالخا  راتخاس  تلع  هب  اریز  تسا ، لکـشم  سب  يراک  ندشمیلـست ،  ای  و 
يارب ای  شاهداوناخ  نایم  رد  یفنم  باتزاب  وا  ندشمیلـست  ای  رارف و  هکنیا  زا  سرت  دـنهدیم ـ : خر  ریز  لئاسم  سرت ، رثا  رد  دراد و  دوجو 

رد تسا . هدمآ  تسد  هب  سراف  جیلخ  مانتیو و  هرک ، ياهگنج  دروم  رد  لیلحت  هیزجت و  لاس  جنپ  یط  لیذ  لئاسم  دشاب ـ . هتـشاد  شدوخ 
زا رارف  هب  روبجم  دوب . هدـمآ  شیپ  ناشیارب  ریز  لئاسم  زا  یکی  دربن ، هنحـص  زا  یطیارـش  رد  هک  ینایماظن  زا  يدایز  هدـع  مادـکره ، دروم 

تسد زا  ار  تمواقم  هیحور  یلامـش ، هرک  ياهورین  هک  ینامز  هرک : رد  ربماسد 1950  ات  ربماتپس  رد  فلا ـ  دندوب . هدش  میلـست  ای  گنج و 
هنوگچیه اهتـسینومک  هک  یناـمز  یلامـش : هرک  رد  يـالوژ 1953  1951 و  ربماـسد رد  ب ـ  دـندمآ . رد  تراـسا  هب  ناـنآ  رتـشیب  دـنداد و 

ياهلاس رد  ج ـ  دـندمآ . رد  تراـسا  هب  اـی  دـندرک و  كرت  ار  گـنج  هنحـص  ياهرک ، ینیچ و  ياـهورین  زا  يرایـسب  دـندرکن و  یتمواـقم 
ياهورین یلامـش و  مانتیو  شترا  ياهورین  زا  یمک  دادعت  دـندرکن و  یتمواقم  هنوگچیه  تسینومک  ياهورین  هک  مانتیو : رد   1963-1972

هنحـص یقارع ، ياهورین  زا  يدایز  دادعت  هیوناژ 1991 : د - دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  یقابلا  دندنامیقاب و  دربن ، هنحـص  رد  گنکتیو  یلـصا 
رد لیذ  طیارش  یخرب  ناشن  میلست  دربن و  هنحص  رد  اهورین  یگداتـسیا  يارب  مزال  طیارـش  دندرک . رارف  ناشنهیم  يوس  هب  و  كرت ، ار  مزر 
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هک یماگنه  هیلوا : هیحور  فلا ـ  دوش : نمشد ، ربارب  رد  ندش  میلـست  ای  گنج و  زا  رارف  ثعاب  رتمک  اما  تسا  رثؤم  اهورین  هیحور  شهاک 
خر نانآ  رد  هیحور  فعـض  رتمک  يدـعب ، لـحارم  رد  دـشاب ، یقـالخا  فعـض  دـقاف  يوق و  گـنج ، يادـتبا  رد  نمـشد  یحور  تیعـضو 

. دش هدیـشاپ  مه  زا  قارع ، یماظن  نوتـس  هنوگچ  هک  میدـید  ام  تسا . رثؤم  رایـسب  گنج ، موادـت  رد  هزیگنا  دوبن  هقرفت و  دوجو  دـهدیم .
گنج کی  عورش  زین ، و  تشاد . همادا  اهتدم  ات  مانتیو  بونج  رد  گنج  مانتیو ، شترا  گنکتیو و  ياهورین  نایم  داحتا  رطاخ  هب  نکیل ،

. دندروخ تسکـش  نیچ ، ياهناگی  راهب 1951  رد  یلامـش و  هرک  ياـهورین  زییاپ 1950  رد  ارچ  هک  دـنک  تباث  دـناوتیمن  يوق ، هزیگنا  اـب 
اهیرارف اههتشک ، دادعت  ناوتیمن  دشاب  دایز  تافلت ، رامآ  یتقو  تافلت : ب - دندوب . هدش  گنج  دراو  يوق  ياههزیگنا  اب  شترا  ودره  اریز 
نایرارف ارسا و  دادعت  اما  دندش  هتـشک  فرط  ودره  زا  يدایز  دادعت  هک  سراف  جیلخ  گنج  رد  هنومن  يارب  درک . ضرف  ناسکی  ار  ارـسا  و 

لاح دادیم  لیکـشت  ناگتـشک  رامآ  ار  تافلت  زا  يدایز  رایـسب  مجح  هک  میدید  مانتیو  لگنج  رد  اما  دوب . رتشیب  اههتـشک  دادعت  زا  قارع ،
ياهناگی یلامـش و  هرک  هب  طوبرم  رگید  دروم  دندمآیم . رد  تراسا  هب  گنکتیو  یلامـش و  مانتیو  شترا  ياهورینزا  یمک  دادعت  هکنآ 
ياـهورین تراـسا  هب  اـی  دنتـشگ و  يرارف  اـهورین  زا  یمین  تشاد و  هارمه  هب  ار  يداـیز  تاـفلت  لاـسکی ، یط  گـنج ، نیا  هـک  دوـب  ینیچ 

شیب راشتنا  تسا . هدوب  تیمها  زئاح  فلتخم ، ياهگنج  رد  یناور  تایلمع  تدشیناور  تایلمع  تیفیک  تدش و  دـندمآرد . للم ، نامزاس 
تـسا هتـسناوتن  یـسک  مه ، زونه  تسا . هتـشاد  گنج ، دربشیپ  رد  ییازـس  هب  ریثأت  قارع ، هرک و  گنج  رد  یتاغیلبت  هگرب  نویلیم  هاجنپ  زا 

ياهورین زا  يدایز  دادعت  دش  ببـس  سراف  جـیلخ  گنج  رد  یناور  تایلمع  يارجا  دـهد . هئارا  اهیمانتیو  تمواقم  دروم  رد  یقیقد  لیلحت 
هئارا یفلتخم  ریـسافت  یناور ، تاـیلمع  تیفیک  دروـم  رد  مه  زوـنه  دـنیآرد . نیدـحتم  تراـسا  هـب  اـی  دـننکرارف و  مزر ، هنحـص  زا  یقارع 

يارجا یحارط و  هک  دیـسریم  رظن  هب  دـندش ، لمع  دراو  قارع ، ياهورین  هیلع  نیدـحتم  یناور  تایلمع  ياهناگی  هک  یماگنه  ددرگیم .
یطیارش دندش . تیوک  كرت  هب  روبجم  اهیقارع  زا  يدایز  هدع  اریز  دوب  زاسراک  رایسب  مانتیو ، هرک و  ياهگنج  زا  ماهلا  اب  تایلمع  هنوگنیا 

جیلخ مانتیو و  هرک ، گنجراهچ  زا  هدـمآ  تسد  هب  براـجت  ددرگیم  اـهورین  زا  يداـیز  دادـعت  ندـمآرد  تراـسا  هب  اـی  رارف  بجوم  هک 
میمـصت تیاهن ، رد  تمواقم و  هیحور  بسکروظنم  هب  فده  روشک  ياهورین  نایم  رد  دـیدش  هقرفت  داجیا  يارب  ار  مهم  طرـش  هس  سراف ،
ياهگنج دروم  رد  رثؤم : یماظن  تالمح  ریاس  ییاوه و  تالمح  دـیدشت  فلا ـ  تسا : هتخومآ  ام  هب  ندـش ، میلـست  ای  گـنج و  زا  رارف  هب 

لیذ تروص  هب  اهنآ  زا  ياهدـع  تراسا  ای  رارف و  بجوم  یماـظن ، نوتـس  هیلع  ییاوه  تـالمح  دـیدشت  هک  میدـید  سراـف ، جـیلخ  هرک و 
هیحور نتفر  نیب  زا  فده و  روشک  نارـس  یمزر  ياهتیلباق  نتفر  تسد  زا  .2 ـ نانآ زا  يدایز  هدع  ندـمآرد  تراسا  هب  ای  رارف  1 ـ دیدرگ :

زییاپ 1950 رد  ياهرک  ياهورین  ندش . میلست  ای  گنج و  زا  رارف  يارب  فده  روشک  ياهورین  يارب  هنیمز  داجیا  3 ـ اهورین . نایم  رد  یگنج 
تالمح دـیدشت  رثا  رد  دـندمآ  رد  تراسا  هب  هیروف 1991  رد  تیوـک  يزاـسدازآ  تاـیلمع  رد  هک  یقارع  ياـهناگی  زین  راهب 1951 و  و 

يدایز دادعت  هرک ، گنج  هام  تسیب  دوب . هدـش  یـشالتم  مه  زا  نانآ  نایماظن  نوتـس  ایرد ) اوه ، نیمز ، زا   ) یماظن تالمح  ریاس  ییاوه و 
نورد يدـنفادپ  تلاح  رد  دـندوب ، دـنفآ  تلاح  رد  هک  ییاـهنامز  زا  ریغ  ياهرک  ياـهورین  اریز  تشاد ، لاـبند  هب  ار  ریـسا  يرارف و  يورین 

نانآ زا  يدایز  دادعت  یناور  تایلمع  رثا  رد  دندوب . هناخپوت  ییاوه و  تالمح  ربارب  رد  مواقم  ياهلنوت  اهرگنس و  ینیمزریز ، ياههاگهانپ 
ناهدـنامرف هک  ارچ  دـنتفرگیم . رارق  هناخپوت و …  ییاوه ، تالمح  ضرعم  رد  رتمک  مانتیو  ياـهورین  . دـندش میلـست  اـی  رارف و  هب  روبجم 

هک دوب  اهـشزومآ  نیا  لاـبند  هب  دـننک . عورـش  ار  گـنج  دـیاب  یناـمز  هچ  رد  لـحم و  مادـک  رد  هک  دـندوب  هتخومآ  ناـنآ  هب  ًاـقیقد  اـهنآ 
ياهناگی رتشیب  عقاو  رد  دنیامن . يریگولج  دایز  تافلت  زا  و  ظفح ، ار  دوخ  یمزر  تیعـضو  هنوگچ  هک  دندوب  هتخومآ  یمانتیو  ياهکیرچ 

، هبقع قطانم  هب  تسینومک  ياهورین  ییاکیرما ، ياهورین  اب  يریگرد  زا  سپ  دـننک . گنج  دنتـسناوتیم  ار  لاس  زا  یتدـم  طـقف  یماـنتیو ،
رد هک  ارچ  دنتـشاد  ار  يرتشیب  زیرگ  بیقعت و  ناکما  ییاوه  ددعتم  تالمح  رثا  رد  هک  ییاج  نامه  ینعی  دندرک  یکیتکات )  ) ینیـشنبقع
زا یـشان  طیارـش  ب ) دـننامب . نوصم  ییاوه  تالمح  دـید و  زا  دـنهد و  عضوم  رییغت  دنتـسناوتیم  یگداس  هب  یناراب  ياـهلگنج  شـشوپ 

، دشاب زاسراک  نانآ  زا  يدایز  هدع  ندـش  میلـست  تمواقم و  هیحور  نتفر  تسد  زا  يارب  دـسریم  رظن  هب  هک  يرگید  طرـش  اذـغ : دوبمک 
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ییاهتیقفوم زا  يرایسب  تفرگیم . تروص  یتاکرادت  ياهوردوخ  یتالصاوم و  طوطخ  دیدش  نارابمب  رثا  رد  هک  دوب  ییاذغ  داوم  دوبمک 
هب یفاک  ییاذغ  داوم  ندیـسرن  رثا  رد  دمآ  تسد  هب  سراف  جـیلخ  گنج  رد  لاس 1991  لـیاوا  رد  هرک و  رد  راهب 1951  رد 1950 و  هک 

رامش هب  اهناگی  رد  هیحور  فعـض  تلع  هک  دوب  اذغ  دوبمک  هدش ، دای  گنج  ود  ره  رد  اهورین  دایز  رارف  تلع  دوب . دربن  لاح  رد  ياهورین 
رتمک تسا و  اجرباپ  نانچمه  اهورین  نیب  تدحو  دشاب ، هدش  ینیبشیپ  اهورین  يارب  یتسرد  ییاذغ  همانرب  هک  یگنج  عاضوا  رد  دـیآیم .

ياـهکیرچ دوـب ، هدـش  ینیبشیپ  یتـسرد  ییاذـغ  هماـنرب  ماـنتیو ، یمزر  طوـطخ  رد  هک  یناـمز  دـهدیم . تـسدزا  ار  شاهـیحور  ییورین 
مامت رد  ینالوط  ياهتدـم  ات  دنتـسناوت  مانتیو ، بونج  رد  هدـش  ینیبشیپ  ییاذـغ  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  مانتیو  شترا  ياهناگی  گنکتیو و 
ماجنا زا  دـعب  هک  یهار  نیرخآ  هیحور : فیعـضت  فدـه  اب  ینیمز ، عقوم  هب  تالمح  ماجنا   - ج دـنهد . همادا  دوخ  هزراـبم  هب  دربن  طوطخ 

. تسا ینیمز  تالمح  دـیدشت  دـسریم ، رظن  هب  بولطم  عیـسو ، حطـس  رد  اهناگی  تمواقم  هیحور  نتـسکش  مهرد  يارب  هدـش  دای  لحارم 
هیحور فیعـضت  موس  دروم  و  هرک ) لامـشرد  يردـنب   ) ناسوپ هقطنم  رد  رگید  دروم  نیچنیا و  هقطنم  رد  لاس 1950  رد  راـک  نیا  هنومن 

ياهورین دروم  رد  ددروآ . دراو  اهینیچ  هب  ار  یتخس  تابرـض  هک  دوب ، للم  نامزاس  ياهورین  طسوت  هم 1951  یمجاهت  تایلمع  رد  اهینیچ 
دراو اهیقارع  هب  ار  یتخس  تابرـض  ییاوه ، ياهناگی  اب  یمجاهت  تایلمع  تعاس  دص  اب  هیروف 1991  رد  نیدحتم  تیوک ، رگلاغشا  یقارع 

هب هدحتم  تالایا  شالت  دهاش  اهراب  مانتیو ، گنج  رد  هدرک . فیعـض  ار  مادص  شترا  هیحور  تدـش ، هب  یمجاهت  تایلمع  نیا  دـندرک و 
راک روتـسد  رد  ار  هناخپوت  ییاوه و  تالمح  ینیمز ، تالمح  ياج  هب  ییاکیرما  ياهورین  ادـتبا  میدوب ؛ اـهیمانتیو  هیحور  فیعـضت  روظنم 

شیپ زا  يراک  ( یکیرچ گنج  رد   ) هناخپوت ییاوه و  تالمح  نوچ  يدعب  لحارم  رد  دـننک . هرـسکی  ار  اهیمانتیو  راک  ات  دـنداد  رارق  دوخ 
( یکیتکات ) ینیشنبقع ییاوه  تالمح  رثا  رد  مانتیو  یمدرم  ياهورین  نوچ  اما  دندرک  عورش  ار  ینیمز  دیدش  مجاهت  هدحتم  تالایا  دربن ،

يدـیدج هیحور  يزاسزاب و  ار  دوخ  یماظن  ناوت  دنتـسناوت  اجنآ  رد  رارقتـسا  رب  هوالع  دـندوب ، هدرب  هاـنپ  یلگنج ، نما  قطاـنم  هب  هدرک و 
ییاوه و تایلمع  یناور  تارثا  دروم  رد  هتفرگ  تروص  ياهلیلحت  هیزجت و  ناهدنامرف  يارب  دیدج  ییاهـسرد  دننک . ادـیپ  ندـیگنج  يارب 

رایـسب ناهدنامرف  يارب  ریز  لئاسم  دربن ، هنحـص  رد  هک  دهدیم  ناشن  سراف ، جـیلخ  مانتیو و  هرک ، رد  اهورین  شرتسگ  هیلع  تایلمع  ریاس 
رد ناهدـنامرف  ات  تسا  مزال  اهورین ، هیلع  یماظن  ناوت  زا  لماک  يرادربهرهب  يارب  تایلمع : یحارط  هوحن  فلا ـ  تسا : هدوب  تیمها  زئاـح 

تایلمع زا  دنـشاب و  هتـشاد  رظن  تدحو  اج  همه  رد  دیاب  ناهدنامرف ، دنیامنب . يرتشیب  هجوت  گنج  یناور  داعبا  هب  دوخ ، تایلمع  تیادـه 
زا هدمآ  تسد  هب  جـیاتن  هک  دـننادب  دـیاب  ناهدـنامرف  دـنروآ . لمع  هب  فدـه ، روشک  هب  ندز  هبرـض  يارب  ار  بولطم  يرادربهرهب  یناور ،

دیدـشت اب  یمزر  تایلمع  ریثأـت  دراد . نمـشد  رب  یکیزیف  ياـهتراسخ  زا  رتبرخم  بتارم  هب  يرثا  اریز  تسا ، مهم  رایـسب  یناور  ياـهمایپ 
هرک ياهگنج  رد  هکنانچمه  دراد . یپ  رد  ار  اهورین  یگتخیـسگمه  زا  هقرفت و  اریز  دنکیم ، ادیپ  دومن  رتشیب  هناخپوت ، ییاوه و  تالمح 

تایلمع ندوب  زاسراک  دش . هدوشگ  رتمک ، ياهنیزه  اب  رتعیرس و  يزوریپ  هار  فده ، روشک  یگنج  هیحور  نتفر  نیب  زا  اب  سراف ، جیلخ  و 
ناوت شهاک  يارب  یهار  لابند  هب  دیاب  ناهدنامرف  درک . ربارب  دنچ  فدـه ، روشک  رب  فعاضم  ياهراشف  ندروآ  دراو  اب  ناوتیم  ار  یناور 
دیدش نارابمب  فده  رتشیب ،  ار  نمشد  ینابیتشپ  قطانم  دیاب  اهاتسور ، اهرهش و  نارابمب  ياج  هب  هنومن  يارب  دنشاب . مزر  هنحـص  رد  یمزر 

و یـسررب ، فلتخم ، دراوم  رد  ار  نآ  ریثأت  دیاب  ناحارط  ناهدنامرف و  گنج ، یناور  داعبا  قیقد  لماک و  ییاسانـش  يارب  دنهد . رارق  دوخ ،
يژتارتسا بیوصت  ب -  دـنیامن . حرطم  داتـس ، یهدـنامرف و  ياههدکـشناد  مهم  سورد  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یناور  تایلمع  سورد  یتح 

هب ار  نمشد  ياهورین  هک  بیوصت  ار  یـصاخ  يژتارتسا  دیاب   ناهدنامرف  ددرگ : ییاوه  تالمح  یـشخبرثا  شیازفا  ثعاب  هک  یماظن  یلک 
فیعضت يارب  دننیبن . نمیا  … ییاوه و . تالمح  زا  ار  دوخ  ياهظحل  یناور ، رظن  زا  نانآ  ياهنوگ  هب  دننکراداو  ياهظحل  ياهلمعلاسکع 

گنج ینیمز  ییاوه و  تایلمع  دننک . دـیدشت  ار  دوخ  نارابمب  هتفه  لوط  رد  رابدـنچ  اهامیپاوه  ات  تسا  مزال  یگنج ، هیحور  رتشیب  هچره 
عـضاوم دیدش  نارابمب  دندرواین . لمحت  بات  هامدنچ  زا  شیب  ياهرک  نازابرـس  هک  دوب  دیدش  يردـق  هب   1951 راهب زییاپ 1950و  رد  هرک 

ـ  ج درکدوبان . ار  ناـنآ  تمواـقم  یگنج و  هیحور   ، زور ضرع 38  رد  هک  دوب  دـیدش  يردـق  هب  زین  سرافجـیلخ  ( مود  ) گنج رد  اهیقارع 
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یفاک هجوت  ییاوه ، تالمح  یناور  تارثا  هب  هتـشذگ  ياهگنج  رد  : لباقم ياـهورین  هیحور  فیعـضت  فدـه  اـب  ییاوه  تـالمح  دـیدشت 
زکرمتم نارابمب ، یناور  تارثا  رب  یکیزیف ، تاراسخ  هب  هجوت  ياج  هب  ار  دوخ  ناوت  رثکادـح  دـیاب  ییاوه  ياـهناگی  زورما  یلو  دـشیمن .

ار دوخ  يراک  تیولوا  دیاب  ییاوه ، ياهناگی  ناهدـنامرف  1 ـ  درک : هجوت  عوضوم ، ود  هب  دیاب  هتکن  نیا  هب  رتشیب  هچره  هجوت  يارب  دـننک .
یناور و تایلمع  هربخ  ناسانـشراک  دوجو  زا  دیاب  تایلمع ، یحارط  ياهدـحاو  رد  2 ـ  دـنزاس . زکرمتم  یگنج ، هیحور  بیرخت  روحم  رب 

هدنامرف گنج : یناور  تارثا  شیازفا  يارب  رثؤم  یتایلمع  فادها  زا  هدافتسا  د - دیآ . لمع  هب  یفاک  مزال و  هدافتسا  بّرجم ، ناسانشناور 
تامادقا دیاب  روظنم  نیا  ققحت  يارب  دهد .  شیازفا  ار  ییاوه  تردق  یناور  تاریثأت  هک  دیامن  هدافتسا  ییاهحرط  زا  دیاب  ییاوه  ياهناگی 

رد تالمح  نیا  موادت  دنریگ .  رارق  زیمآدیدهت  موادم و  تالمح  ضرعم  رد  هراومه  دـیاب  لباقم  روشک  ياهورین  1 ـ  دریگ : تروص  ریز 
رد يدوخ  ياهورین  شالترپ  روضح  هک  ییاجنآ  زا  دراد . زاین  ناوارف  ییورین  تاناکما  هب  دربن ، هنحـص  ياهتمـسق  یمامت  رد  زور و  هناـبش 

جامآ روشک  اب  ادـیدش  اهورین  تاناکما و  یمامت  زکرمت  اب  دـیاب  سپ  دراد ، لابند  هب  ار  لـباقم  روشک  هیحور  دـیدش  شهاـک  دربن ، هنحص 
اب فدـه  روشک  ییاذـغ  هریج  ندرب  نیب  زا  2 ـ  دـنبای . زاب  دـنناوتن  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  هیحور  ات  دـنریگب  وا  زا  ار  تصرف  دـننک و  هلباقم 

ییاسانش ياهزاورپ  ماجنا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  یتاکرادت . ياهوردوخ  هب  هلمح  یتالصاوم و  طوطخ  عطق  تاکرادت ، رابنا  هب  هلمح 
رد هدـنیآ  رد  دـیاش  هک  دروآ  دوجو  هب  نانآ  رد  ار  سرت  نیا  دـناوتیم  نمـشد  یتالـصاوم  طوطخ  يدامآ و  تاـناکما  یـسررب  روظنم  هب 

، سراف جـیلخ  مانتیو و  ياهگنج  رد  تشحو : بعر و  داجیا  يارب  ناراـبمب  دـیدشت  - 3 دـنوش . لکـشم  راچد  زین ، دوخ  یفاک  هریج  نیمأت 
مهم عضاوم  دندیـسرتیم  هظحل  ره  هک  يروط  هب  دـندوب ، هتخادـنا  لباقم  ياـهورین  لد  رد  تشحو  بعر و   52 يرزیل ب ـ  ياههدـنگنج 

هب تسا  هتـشاذگ  ياج  هب  يدـیدش  یناور  تاریثأت  فدـه ، روشک  عضاوم  قیقد  هدـش و  باسح  نارابمب  دریگ . رارق  نارابمب  فدـه  اـهنآ 
هـ دریگ . رارق  تکار  امیپاوه و  میقتسم  هلمح  فده  اهنآ  تاسیـسأت  ریاس  ینیمزریز و  ياههاگهانپ  هک  دنراد  همهاو  هظحل  ره  هک  يروط 

لباـقم رد  لـباقم  ياـهورین  هک  یناـمز  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  تسا : ناوتاـن  وا  ییاوـه  دـنفادپ  هک  لـباقم  روـشک  هب  رواـب  نیا  لـیمحت   ـ
دنافظوم لباقم ، روشک  ناهدنامرف  یمامت  نوچ  و  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  تعرس  هب  دنریگ ، رارق  ییاوه  تالمح  نیرتدیدش 

زا هدافتـسا  دـنک . سح  ناوتاـن  ار  دوـخ  نمـشد ، هک  دـنک  لـمع  يوـحن  هب  ییاوـه  يورین  دـیاب  سپ  دـننک  ظـفح  ار  ناـشیاهورین  هیحور 
ققحم ار  فادـها  نیا  قیقد ، ياهبرـض  ياهلدـم  زیرگ و  بیقعت و  ياـهامیپاوه  کـیژتارتسا ، ياـهامیپاوه  ياـهتیلباق  يوق و  ياههدـنریگ 

هب یناور  تاغیلبت  قیرط  زا  دیاب  دیامن : هدافتـسا  یبوخ  هب  دوخ ، تازیهجت  اهحالـس و  زا  دناوتن  نمـشد  هک  یطیارـش  داجیا  و - دـنزاسیم .
، میسیب زا  هدافتـسا  ییاوهدض ، هلولگ  ای  پوت  کیلـش  اهوردوخ ، تکرح  هنوگره  یماظن و  مادقا  هنوگره  هک  درک  میهفت  لباقم ، روشک 

يارب ریز  نیماضم  اب  ییاهمایپ  ناوتیم  روظنم  نیا  يارب  دـش . دـهاوخ  مامت  ناشناج  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  یطابترا  لیاسو  ریاس  رادار و 
رد گرم  دوش ، کیلش  ياهلولگ  رگا  تسا . یمتح  ناتگرم  دریگ ، تروص  يزاورپرگا  درک : شخپ  نانمشد  نایم  رد  یناور  گنج  داجیا 

. دیاهتفر گرم  لابقتـسا  هب  دینک ، تکرح  وردوخ  اب  رگا  تسامـش . نیمک  رد  گرم  رطخ  دوش ، ادـیپ  ناتهلک  ورـس  رگا  تسامـش . راظتنا 
ناشن رتشیب  ار  ییاوه  تردق  یناور  تاریثأت  هک  ییاهحالس  هعسوت  دش . دهاوخ  کیدزن  امش  هب  گرم  دینکن ، رود  دوخ  زا  ار  حالـس  رگا 

ریز ياهیدنمناوت  . تشاذگ شیامن  هب  تسه ، هچنآ  زا  رتگرزب  لباقم ، روشک  دـید  رد  ار  ییاوه  تردـق  درک  یعـس  هراومه  دـیاب  دـنهد :
تارفن هب  هلمح  2 ـ  نمشد رب  رثؤم  هلمح  ياهحالس  يریگهر و  ياههدنریگ  زا  هدافتـسا  1 ـ  دنراذگیم : ياجرب  یناور  مهمرایسب  تاریثأت 
لیلحت ثعاب  یحور ، فعـض  اهورین و  ناـیم  هقرفت  دوجو  هک  تسا  هدرک  تباـث  هبرجتینیمز  تاـیلمع  ماـجنااههاگهانپ  لـخاد  تازیهجت  و 

روشک رکیپ  رب  يریذپانناربج  تابرض  ناوتیم  هک  تسا  یناور  ياهیریذپبیسآ  فعض و  طاقن  نیا  زا  هدافتسا  اب  دوشیم و  اهورین  نتفر 
لمع راکتبا  اریز   ) هدوب ام  اب  دربن  يرترب  یناور  رظن  زا  هک  دوشیم  ثعاب  بسانم ، تصرف  رد  ینیمز  تـالمح  يارجا  دروآ . دراو  لـباقم ،

تفرگ و فدـه  روشک  زا  يداـیز  تاـفلت  ناوتیم  ییاوه  دـیدش  ناراـبمب  اـب  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  و  دوشیم ) بلـس  لـباقم ، روـشک  زا 
اب دـیاب  اهتـسیژتارتسا  یماـظن : نوتـس  هیلع  ییاوه  تـالمح  ماـجنا  اـب  یناور  تاـیلمع  يارجا  درک . دراو  ناـنآ  هب  يدـیدج  یناور  كوـش 
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. دـنروآ لـمع  هب  عقوم  هب  یناور  ياـهمایپ  داـجیا  صوـصخرد  ار  مزـال  ياـهیگنهامه  دنـشاب و  ساـمت  رد  هشیمه  یناور  گـنج  ناـحارط 
زا ندرک  هدافتـسا  اههاگدید و  نتفای  اب  دیاب  ار  یناور  تایلمع  موادت  تسا . هدش  هدید  سراف  جیلخ  ياهگنج  رد  اهیگنهامهان  زا  ياهنومن 
زا عـالطا  بسک  هک  ییاـجنآ  زاوا  يریذپبیـسآ  طاـقن  جاـمآ و  روشک  یناور  تردـق  تخانـش  داد . ماـجنا  ییاوـه ، هلمح  زا  شیپ  اـهنآ 

، یناور ياهمایپ  یبایزرا  يارب  سپ  دراد ، یـصاخ  تیمها  نانآ  هیحور  رب  یماظن  تایلمع  ریثأت  یبایزرا  يارب  فده  روشک  یلبق  تیعـضو 
زا ییوجزاب  ای  ییاسانـش و  تشگ  ماجنا  اـب  ناوتیم  ار  تاـعالطا  نیا  دنـشاب . هتـشاد  لـباقم  روشک  زا  یقیقد  تاـعالطا  دـیاب  ناهدـنامرف 

یتاعالطا روما  رد  صصختم  ناسانشناور  یناور و  تایلمع  ناصـصختم  زا  یهورگ  دیاب  ییاوه  يورین  دروآ . تسد  هب  یگنج ، ناینادنز 
یحارط زین  نایرارف و  زا  ییوجزاب  ناینادـنز و  یبایزرا  لرتنک و  رما  رد  یماظن  نانکراک  اب  يراـکمه  يارب  ار ، بّرجم  ناـیوجزاب  هلمج  زا 

ییاوه يورینگنج  نامز  رد  یناور  ياهیدـنمناوت  لامعا  دـیامن . تیبرت  تایلمع ، ریاس  یناور و  تایلمع  یحارط  یناور و  تایلمع  ياهمایپ 
ياهـشیامن داجیا  اب  هک  ییاوه  يورین  اصوصخم  دنیامن . لامعا  ار  دوخ  یناور  ياهیدنمناوت  دیاب  يددعتم  لیالد  هب  یماظن  تارادا  ریاس  و 

نداد ناـشن  يارب  بساـنم  ياهتـصرف  زا  دـیاب  دـنکیم  شـالت  یماـظن  ياـهرونام  ییاـپرب  رد  هراومه  حلـص ، ناـمز  ياهـشزومآ  ییاوه و 
تاریثأت لوا : شخبهمدقم  بلاطم  تسرهف  . دیامن هدافتسا  زین  دوجوم  ياهحالس  متـسیس  ییاوه و  دض  هتفرـشیپ  يروانف  رترب  ياهیدنمناوت 

لـصفگنج یناور  فادـها  ققحت  يارب  کیژتارتسا  ییاوه  تالمح  زا  هدافتـسا  لوا : لصفکیژتارتسا  فادـها  هیلع  ییاوه  تایلمع  یناور 
-1953) هرک موـس : لـصفگنج  لاـح  رد  ياـهروشک  ریاـس  داـیلاتیا - جـنپاژ ـ  بناـملآ ـ  فـلا ـ  (1941-1945) مود یناـهج  گـنج  مود :
زا هدافتـسا  هب  دـیدهت  جـکیژتارتسا ـ  قطانم  هب  هلمح  نّمـضتم  یناور ، تایلمع  بییاوه ـ  گـنج  زا  یـشان  یناور  ياـهراشف  فلا ـ  (1950
(: 1965-1972) مانتیو مراهچ : لصفگنج  هب  نداد  نایاپ  اب  اهینیچ  تقفاوم  لیالد  دـنیچ - روشک  ات  گنج  شرتسگ  ياهتـسه و  ياهحالس 

لـصفهرک ماـنتیو و  ناـیم  هباـشت  هوجو  د - ) ( نکفابمب مود  ناـگی  ج -  ) ( نکفابمب مکی  ناـگی  ب ـ  ردـنت ) ( نکفابمب  ناـگی  فلا ـ 
يارب ییاهسرد  مشـش : لصفقارع  ياهتـسایس  رییغت  يارب  شالت  بقارع - تلود  رییغت  يارب  شالت  فلا ـ  سرافجیلخ : گنج 1991  مجنپ :

رب فعاضم  راشف  لامعا  دروم  رد  يزیرحرط  بکیژتارتسا ـ  قطانم  هب  هلمح  تاریثأت  دروم  رد  رظن  دروم  ياهتیدودحم  فلا ـ  ناهدـنامرف :
ياهیدنمناوت هعسوت  دکیژتارتسا ـ  فادها  زا  یکی  ناونع  هب  نمشد  ییورین  شرتسگ  نتفرگ  رظن  رد  جیگنج ـ  فادها  نیمأت  يارب  نمشد ،

تاریثأت مود : شخبکیژتارتسا  قطانم  هب  ییاوه  هلمح  راـنک  رد  یناور  تاـیلمع  ماـجنا  هدنمـشزرا ـ  رایـسب  فادـها  هب  هلمح  يارب  اـکیرما 
، مزر هنحص  رد  اهورین  راتفر  هیحور و  رب  دناوتیم  یناور  تایلمع  هنوگچ  متفه : لصف  نمـشد : ییورین  شرتسگ  رب  ییاوه  تایلمع  یناور 
، هرک ياهگنج  ياه  هبرجت  هسیاقم  يریگهرهب و  اب  ییاهینیبشیپ  بسراف - جـیلخ  مانتیو و  هرک ، ياهگنج  براجت  فلا ـ  ؟ دراذـگب ریثأـت 

للم نامزاس  یماظن  ياهراشف  بیناور ـ  تایلمع  داجیا  رد  للم  نامزاس  شقن  هدافتسا و  هوحن  فلاهرک ـ  متشه : لصفسراف  جیلخ  مانتیو و 
ندوب مک  لیالد  بیناور ـ  تایلمع  تاریثأت  هدافتـسا و  هوحن  فلامانتیو ـ  مهن : لصف  دننک . رارف  مزر  هنحـص  زا  يدایز  هدع  دش  ثعاب  هک 

راتفر رب  ییاوه  نارابمب  ریثأت  بیناور ـ  تایلمع  تاریثأـت  هدافتـسا و  هوحن  فلاسرافجـیلخ ـ  مهد : لـصفیمانتیو  يارـسا  ناگدـنهانپرامآ و 
یناور لماوع  ریاس  ههیحور ـ  هزیگنا و  داجیا  رد  ییاوه  ياهناگی  شقن  دیقارع ـ  نایماظن  هیحور  هیلوا و  هزیگنا  جمزر ـ  هنحـص  رد  اهیقارع 
امازلا هک  یطیارـش  فلا ـ  سراف : جـیلخ  مانتیو و  هرک ، ياهگنج  براجت  زا  ياهصالخ  مهدزای : لصفییاوه  تاـیلمع  ناراـبمب و  هب  طوبرم 

، نمشد ياهورین  زا  يدایز  هدع  ندش  ریسا  رارف و  ثعاب  هک  یطیارش  ب ـ  دندرگیمن . نمشد  ياهورین  ندش  میلـست  مزر و  زا  رارف  ثعاب 
رب دیکأت  فلا ـ  ناهدنامرف : يارب  ییاهسرد  مهدزاود : لصفمود  یناهج  گنج  رد  اهیناملآراتفر  يرادیاپ  ج ـ  دندرگیم . مزر  هنحـص  رد 
ـ  ج دـیامن . تیوـقت  ار  تـالمح  یناور  هبنج  هک  یماـظن  یلک  يژتارتـسا  بیوـصت  بتاـیلمع ـ  يزیرهماـنرب و  شزوـمآ ، یناور  ياـههبنج 
ـ  ه دنکیم . دیدشت  ار  ییاوه  تردق  یناور  ياههبنج  هک  یتایلمع  میهافم  زا  هدافتـسا  دییاوه - ياهناگی  فده  نمـشد ، هیحور  فیعـضت 

تخانـش زییاوه ـ  هلمح  قیرط  زا  یناور  تاـیلمع  يارجا  وینیمز ـ  تاـیلمع  ماـجنا  اـب  ماـگمه  ییاوـه  گـنج  یناور  تارثا  زا  يرادربهرهب 
نمشد يریذپبیسآ  طاقن  یناور و  تردق 
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نویسناونکینابموهاگتساخردیواکودنک

 یسیو دهاز 
، هتـشاذگ رـستشپ  یحور ــ  ای  يدام  تایح  زا  معا  دوخ  ــ  تایح  رد  هک  يددـعتم  ياهارجام  ناـسنا و  بیـشن  زارفرپ و  تشذگرـس  رد 

هیرظن ای  يزکرم  هشیدنا  تروصهب  هتفای و  تیزکرم  تیروحم و  ياهلوقم  ای  ياهشیدنا  ياهلأسم ، اهنآ  ، رد  هک  تسا  هدمآ  دیدپ  یلحارم 
نازیم راهظا  ای  دوجو  تابثا  يارب  دـنریزگان ، تالوقم  میهافم و  ریاس  هکییاج  اـت  تسا ؛ هدـش  رگهولج  ینکر  بطق و  بلاـق  رد  يروحم 

دوخ هنامز  گنهرف  رکف و  يراشرـس  انغ و  رد  هلیـسو  نیا  هب  دـننک و  مالعا  يروحم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  يرادافو  شیوخ ، مقـس  تحص و 
نیرتشیب هک  ياهنوگهب  تسا ؛ هتفای  یتیعـضو  نینچ  لئاسم ، نیا  زا  یکی  نامز ، ره  رد  هک  دباییمرد  ناسنا  هتـشذگ ، رورم  اب  ! دنـشاب میهس 

تسین هداس  نادنچ  هلأسم  نیا  هتبلا  تسا . هتخاس  فوطعم  لوغشم و   دوخ  هب  ار  نادنمشیدنا  درکلمع  یتح  ای  هشیدنا  رکف و  زکرمت  نازیم 
تسا ینیداینب  ياهدرکیور  هاگدید و  روما ، نیا  روخشبآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  تساهتفرگ ؛ لکـش  یفداصت  روطهب  تفگ  ناوتب  هک 
هرابرد مهافت  میهفت و  يارب  يرتسب  ندروآدیدپ  رد  دهد و  ناماسورس  ار  اهيریگتهج  هنوگنیا  تسا  رداق  میق ، ای  هناوتـشپ  ناونعهب  هک 
نودب کش  نودب  . دنک تلاخد  تالوقم  نآ  ندرکیلمع  رد  میقتسمریغ ـــ  ای  میقتسم  هلیـسونیا ـــ  هب  دشاب و  هتـشاد  مهـس  شقن و  اهنآ 

، روما هنوگنیا  مزـال  تـالوحت  هراـبرد  نتفگنخـس  اـی  اـهشزرا  دـیاقع و  زا  یـصاخ  عون  هب  يدـنبیاپ  ینید ، اـی  یفـسلف  يرکف ، یماـظن 
یحارط و يارب  شـالت  دوجوم و  ياـهشزرا  هب   درکیور  اـی  شور  هنیمز  رد  لوـحت  هنوـگره  هک  تسا  حـضاو  ورنیازا  تسا . نکممریغ 

يرهاظ شنک  هنوگره  هب  هک  تسا  ياهدرپ  تشپ  دیاقع  اهرواب و  ماظن  رد  ینوگرگد  دنمزاین  اهشزرا ، لوصا و  زا  يدیدج  عون  نیودـت 
هب رما  نیا  هک  مینادـب  دـیاب  میـشاب ، هدوب ــ  لوبقم  ًالبق  هک  یتالوقم ــ  اـهشزرا و  ماـظن  روطت  لوحت و  دـهاش  رگا  دـهدیم و  ناـماسورس 
زا شیپ  نآ ، هب  طوبرم  میهافم  اهشزرا و  زا   يدـیدج  ماظن  نتـشاد  تساهداد . خر  اهرواب  دـیاقع و  هزوح  رد  رتيداینب  رتفرژ و  لـکش 
هک تسا  يدیدج  ِناسنا  شرورپ  نآ ، زا  سپ  تسا و  صاخ  تایضتقم  تاصخشم و  اب  ینیون  يداقتعا  يرکف و  ماظن  هئارا  دنمزاین  زیچره 

، دریگیم تروص  هیلحت  هیلخت و  هلحرم  ود  یط  نافرع ، ملاع  رد  هک  رما  نیا  دیوگ . کیبل  دیدج  ماظن  نیا  لصفالب  تامازلا  فیلاکت و  هب 
هئارا يدــیدج  صاـخ و  ناـبز  اـب  زین  يرگید  ورملق  ره  گـنهرف و  رکف ، عاـمتجا ، ملاــع  رد  ًــالمع  ًاــنیع و  دوـشیم  هدــید  هکناــنچ  و 

ياهنومن تسا ، هدش  لیدبت  لکـشم »  » هب هدش و  جراخ  هلأسم »  » تلاح زا  هزورما  هک  نانز  » زا  ضیعبت  هنوگره  عفر  نویـسناونک  .» ددرگیم
نیا تسا و  هتفاـی  دوـمن  یفـسلف  يرکف و  ماـظن  داـینب و  کـی  ياـههولج  رهاـظم و  زا  یکی  ناوـنعهب  هـک  تـسا  ياهلأـسم  رازه  نارازه  زا 

هک هدمآ  شیپ  اهراب  اریز  دناشوپب ؛ لمع  هماج  یفسلف  يرکف و  هاگتسد  کی  ياضتقم  موهفم و  هب  ات  دشوکیم  رشب  هک  تسین  رابنیتسخن 
دنرادـنپیم دوخ  هچنآ  ِنتخاس  یلمع  يارب  دـنرادروخرب ـــ  ياهژیو  تیعقوم  ماقم و  زا  ًالومعم  هک  دارفا ــ  زا  یـصاخ  هدـع  مغومه  همه 

ار يداـقتعاو  يرکف  تیزکرم  تیروـحم و  تیحالـص  اـی  تسا  اوراـن  لـطاب و  اههشیدـنا  راـکفا و  ریاـس  تسا و  تقیقح  قـح و  همه  هـک 
هک تسا  نانز  زا  ضیعبت  هنوگره  عفر  نویـسناونک  مان  هب  ياهلأسم  ياههاگتـساخ  زا  ثحب  يارب  همدقم  نیا  نایب  دوشیم . جیـسب  دـنرادن ،

زا  اهرواب ، نایدا و  یتح   اههورگ  دارفا ، يدـنمهرهب  نازیم  شجنـس  يارب  یکحم  تروص  هب  دوخ  فدارتم  تالوقم  ریاس  رانک  رد  هزورما 
نآ رد  دوـجوم  راـکفا  ناـهج و  هرادا  تیزکرم  رد  هک  ناـنآ  هلیـسونیا ، هب  اـت  تسا  هدـمآرد  تلادـع و …  تاواـسم ، يدازآ ، هب  داـقتعا 

دناوتیم ای  دراد  یگدنز  تیحالص  لسن و  ظفح  تردق  اقب ، يارب  دوجوم  یگـشیمه  ِعزانت  رد  يرکف  داژن  مادک  هک  دننک  نییعت  دنتـسه ،
ــ ، تسا هدـش  ياهدـکهد  هد و  هیبش  هزورما  هک  رـشب ـــ  یمومع  تشونرـس  رد  دـهد ، ناـشن  دوخ  زا  دوریم  راـظتنا  هک  ییاـهفاطعنا  اـب 

هب هک  درک  هراشا  ییاـهرتسب  اههاگتـساخ و  هب  تسا  رتهب  نآ ، ياـضتقم  موهفم و  هراـبرد  ثحب  زا  شیپ  ورنیا  زا  دوش ؛ میهـس  کـیرش و 
ینعی نویـسناونک ، رظندروم  عوضوم  نیرتيروحم  يوجوتسج  هب  دـیاب  ریزگان  هجیتن  رد  تسا ، هدـیماجنا  هدـهاعم  نیا  مسجتو  بیوصت 

اب هک  يریذـپانزیرگ  یمتح و  ياهدـمایپ  نآ و  ققحت  موزل  زین  نویـسناونک و  رظندروم  ياهاعدا  قدـص  تیناقح و  نازیم  ات  تخادرپ  نز ،
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رد تکراشم  نمـض  هراومه  رـشب ،  همین  ود  زا  یکی  ناونعهب  نزناـنز  يوجوتسج  رد  . دوش نشور  دـیآیم  دـیدپ  نآ  ياـضتقم  هب  لـمع 
هویـش هب  تسا ، هتـشاد  هک  ياهنارـصحنم  ياهیگژیو  لایما و  لامآ ، تالاح ، زا  یـصاخ  عون  اهتیلباق و  ببـسهب  يرـشب ، تایح  يارجام 

نابز اب  هدـمآ ، مهارف  هک  یتیعقوم  ماقم و  روخارف  هب  ار  دوخ  ینتفگان  اـی  هتفگاـن  نانخـس  هدرک و  لـماعت  دوخ  نطاـب  نورد و  اـب  یـصاخ 
ربج زا  یشان  هک  يرابجا ـــ  یشوماخ  ناقفخ و  اب  یسک  ًابیرقت  ار  ، يرایتخا  توکـس  نیا  . تسا هدرک  نایب  تحارـص  نابز  زا  ریغ  يرگید 

كراـبمان و رما  نیا  تسا . ناـنز  هژیوهب  دارفا ، ندرکشوماـخ  دراد  تیاکـش  ياـج  هراـبنیارد  هچنآ  دریگیمن . ناـسکی  تسا ـــ  روز  و 
هتـشاذگورف ناـگراچیب و  ندرگ  رب  اـپ  ییوـس  زا  دراد و  یگماـکدوخ  يرگنهبناـجکی و  تسد  رد  تسد  وـس  کـی  زا  هک  داـقتنا  دروـم 

هکلب مالک ، هزوح  رد  طـقف  هن  مه  نآ  دربیم ؛ ورف  یگفخ  یـشوماخ و  رد  تسدورف  ياـهتیعر  ناونع  اـب  ار  اـهنآ  هک  هداـهن  یناگدـش 
نییاپ فرـصمیب ، تادامج  یتح  تاناویح و  ِدـح  ات  هک  دـنکیم  قرغ  تیربرب  هطرو  رد  نانچ  ار  اهنآ  هک  يرایع  ماـمت  قلطم و  توکس 

درادیم و هگن  ظوفحم  نانآ  يارب  هک  ار  یقح  هناگی  دریگیم و  نانآ  زا  ار  يدادعتـسا  ای  تقایل  تیافک ، تیحالـص ، هنوگره  دروآیم و 
رد هک  تسا  یتقیقح  ینورد ، همزمز  نیا  . تسا یگـشیمه  یتسدورف  ندـنام و  هدرب  ندوب ، هدرب  قح  دـنادیم ، اـهنآ  فیلکت  ار  نآ  یتـح 

یقوقح قح و  هنوگره  هدروآرد و  هدرب  تروصهب  ار  نانز  دوخ ، حالـص  يانبم  رب  ای  لوصا  ربانب  ياهدـع  تسا و  هتفای  ققحت  خـیرات  لوط 
هب هار  نیا  زا  ناینونکا و  هب  ناگتـشذگ  زا  تنـس  کـی  تروص  هب  زورما  اـت  خـیرات  ياـهتسد  رود  زا  هک  ياهنوگهب  دـنتفرگ ؛ ناـنآ  زا  ار 

، تسا ناوتان  درم  ندیرفآ  زا  هک  اجنآ  تعیبط  وا ، هدیقع  هب  درکیم . دادملق  صقان  يدوجوم  ار  نز  وطـسرا  . تسا هدـش  لقتنم  ناگدـنیآ 
. دنتسین یمومع  ياهراک  رد  تکرش  راوازـس  هجوچیه  هب  دنتـسه و  تراسا  هب   موکحم  تعیبط  يور  زا  ناگدنب  نانز و  دنیرفآیم . ار  نز 

اهرازاب رد  دنتـشادن و  یتیحالـص  قح و  نیرتمک  هک  ياهنوگهب  دوب ؛ هدـش  بلـس  اهنآ  هدارا  دـندوب و  يدازآ  دـقاف  ندـمت ، نیا  رد  نانز 
مورحم دوخ  یندم  قوقح  همه  زا  نز  دوب ـــ ، هدش  اپرب  تردـق  سیدـقت  ساسارب  هک  زین ـــ  یمور  ندـمت  رد  دـندشیم . شورف  دـیرخ و 

ات دوب ؛ رادروخرب  ياهداعلاقوف  تردق  زا  زین  وا  ردپ  دنک . رداص  ار  وا  مادعا  روتسد  اهماهتا ، ياهراپ  هنیمز  رد  دوب  رداق  رهوش  یتح  دوب   ؛
هدرمـش رهوش  ییاراد  ءزج  شلاوما  یمامت  نز و  دـنک . شورف  دـیرخ و  ار  اهنآ  اـی  دـناسر  لـتق  هب  ار  شنادـنزرف  تسناوتیم  هکییاـج  

، ندمت نیا  رد  جاودزا  دقع  ناسانش ، هعماج  زا  یکی  هتفگ  هب  درکیم . فرـصت  لخد و  دوب ، لیام  هک  هنوگنآ  وا ، روما  همه  رد  دشیم و 
هک زین ــ  يدنه  ندمت  دشیم . هدرمـش  شردپ  هدرب  زین  نامیپ  نیا  زا  لبق  وا  هکیلاحرد   دوب ؛ تیدوبع  یگدرب و  نامیپ  هلزنم  هب  نز  يارب 
قح زا  نز  ندـمت ، نیا  رد  دراد . یگنتاگنت  طابترا  یعامتجا ، تاقبط  ماظن  اب  تسا ــ  هدـش  هداهن  ناـینب  اـمراد »  » یقـالخا ماـظن   ساـسارب 

ناراکتمدخ  » ای ادخ » نامداخ   » هک نانز  زا  ياهتسد  طقف  دشیدنیب . قالط  ییادج و  قح  هب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب ؛ مورحم  رسمه  باختنا 
جاودزا هنابصاغ  ، جاودزا  ریظن : ینوگانوگ  ياهجاودزا  نانهاک ، نیب  رد  دنتشادرارق و  نانهاک  ياهتشا  تمدخ  رد  اراکشآ  دندوب ، دبعم »

زا رتتسدورف  رتـمک و  هراومه  ندـمت  نیا  رد  نز  تشاد  . جاور  يرـسمه  دـنچ  یگچب و  رد  جاودزا  یندـیرخ ، جاودزا  تبحم ، يور  زا 
دـش هجوتم  دنیرفایب ، ار  نز  ات  درک  هدارا  دنوادخ  هکیماگنه  ناشیاههروطـسا ، هتفگ  هب  رـسپ . ای  رهوش  ای  دوب  ردپ  ای  درم  نیا  هک  دوب  درم 
یقاب درم  تقلخ  زا  هک  يداوم  ياههدـنامهت  زا  ار  وا  راچان  هب  ورنیازا  تسا ؛ هدـش  مامت  درم  شنیرفآ  ماگنه  وا ، قلخ  يارب  مزال  داوم  هک 

يروآدرد بآ  نز  میدق ، ینیچ  ياهباتک  رد  دنتشادنپیم . هدنشک  يابو  هدشنیرفن و  يدوجوم  ار  نز  ندمت  نیا  رد  دیرفآ . دوب ، هدنام 
هگن ار  وا  دوخ ، لیم  اب  هک  تسنادیم  يرـش  ار  نز  زین  درم  دربیم و  ار  نآ  هیامرـس  تداعـس و  دیوشیم و  ار  هعماج  هک  دشیم   هدـناوخ 
نیا زا  عضو  زین  نایدوهی  نایم  رد  دشیم  . صالخ  وا  تسد  زا  دیدنـسپیم  ـــ  دوخ  هک  ياهویـش  هب  درکیم ـــ  هدارا  هاگره  تشادیم و 
دوخ هوهی  تسا . هداد  رارق  لوقنمریغ  لاوما  ناـیاپراهچ و  فیدر  رد  ار  ناـنز  شاهناـگهد ، ياـهنامرف  زا  دـنب  نیرخآ  رد  هوهی  دوبن . رتهب 

هک ياهنوگهب  دنتـسنادیم ؛ یتخبدب  تبیـصم و  هیام  ار  نز  وجگنج ، ماوقا  همه  دـننام  زین  موق  نیا  دوب و  دوهی  موق  لایخ  روصت و  هدـیرفآ 
دروم ار  وا  ببسنیمههب  دنتشادنپ ؛ دیلپ  فیثک و  ار  وا  اهنآ  دوب  . زابرس  دیلوت  عبنم  هناگی  هک  دندرکیم  لمحت  ورنآزا  طقف  ار  وا  دوجو 
دندرک دادملق  یگرزب  هابتـشا  ار  تیـصعم  نیا  دنتـسیرگن و  وا  هب  تسا ، مدآ  هیلوا  هانگ  لووسم  هک  يدوجوم  مشچ  هب  دـنداد و  رارق  متس 
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ناربماـیپ زا  یکی  یتـح  هکناـنچ  تساهدـش ؛ لـقتنم  دـلو ـــ  داز و  هار  زا  وا ـــ  ياـهسنجمه  ریاـس  هـب  اوـح  زا  یثوروـم  لکــش  هـب  هـک 
دنمزاین دروآیم  ایند  هب  رتخد  هک  ینز  دیدرگ ». نتسبآ  ارم  هانگ  اب  مردام  مدش و  هتشرس  تیـصعم  رد  نم  کنیا  :» تسا هتفگ  لیئارـساینب 

رفاک ارم  هک  مرازگـساپس  ار  وت  ایادخ  :» درکیم رارکت  دوخ  زامن  رد  هشیمه  دیلابیم ، هوهی  اب  دوخ  دهع  هب  هک  رـسپ   اما  دوب ؛ هرابود  لسغ 
يارب دـیآیمن ، باسح  هب  زین  ياهرطق  راگزور ، نآ  ناهج  یناکم  ینامز و  هرتسگ  اب  هسیاقم  رد  هک  كدـنا  رادـقم  نیا  يدـیرفاین ». نز  و 

ار راگزور  نآ  نامدرم  یقیقح  هاگدید  تشذـگ ، هچنآ  يالهبال  زا  دـناوتیم  بلطم  هدـنیوج  تسا و  یفاو  یفاک و  تراشا ، لها  نایاناد 
نینچ هیامكدنا  نابآم  سدقم  يداع و  نامدرم  ناناولهپ و  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـبایرد . وا  اب  دروخرب  لماعت و  هویـش  نز و  هرابرد 

درم هک  درکیم ، رکـش  ار  ادـخ  دوب ، ناـنز  رادـفرط  هک  زین  نوطـالفا  ریظن  یفوسلیف  اریز  دوبن ؛ راـکنا  بجعت و  ياـج  دنتـشاد ، يدروخرب 
ات تشاد  هک  یناوارف  ياهیمحریب  اهدوبمک و  دوجو  اب  ارچ  دمآ و  دیدپ  رابفـسا  تیعـضو  نیا  هنوگچ  ارچ و  هکنیا  تسا . هدش  هدیرفآ 

هرابرد ام  ياههدشمگ  زا  يرایـسب  دـناوتیم  نآ  هب  قیقد  تسرد و  ییوگخـساپ  تسا و  هجوت  روخرد  مزال و  یثحب  دروآ ، ماود  دـح  نیا 
زا ار  اـم  هار  میزادرپب ، شـسرپ  نیا  ییوگخـساپ  هب  یهاگدـید  عضوم و  هچ  اـب  هکنیا  اـما  دـنک ؛ راکـشآ  ار  خـیرات  رذـگرد  نز  عوضوم 

نودب هک  درادـن  دوجو  ینیداینب  يروحم و  عوضوم  ثحب و  چـیه  دـش ، هتفگ  ثحب  نیا  همدـقم  رد  هکنانچ  اریز  دـنکیم ؛ ادـج  نارگید 
ماگ رد  ورنیازا  دروآ ؛ ماود  ینالوط ، یتدم  يارب  ای  دنک  ملع  دق  نیتم  راوتسا و  یلکش  هب  دشاب  رداق  یمکحم  یفـسلف  ای  يرکف  هناوتـشپ 

، هدـیقع هفـسلف ، هب  تسیچ ؟ نانز  هب  هناگدرب  هناتـسدورف و  هاگدـید  نیا  ینالوط  ماود  تلع  هک  شـسرپ  نیا  هب  ییوگخـساپ  يارب  تسخن 
هنارابج و ياهدادـیب  هنوگنیا  اهنت  هن  مکحم ، يداینب  هیاپ و  ناونع  هب  هک  میـسریم  رابت  نیا  زا  یباقلا  موسر و  ای  يژولوئدـیا  ینیبناـهج ،

لماـــعت دروـــخرب و  هنوـــگنیا  رد  ار  دارفا  ياـــبقع  اـــیند و  تداعــــس  ییاــــهر و  هار  هـــکلب  دــــناهدیدیم ، اور  ار  تورم  رهمیب و 
ساسحا نینچ  میراد ، غارـس  خـیرات  رد  هک  یلالج  تبیهرپ و  رادـمان و  ياهندـمت  تشذگرـس  یناوخزاب  رد  بیترتنیدـب  . دناهتـسنادیم

هدرب ریـسا و  هک  یناوج  ياهكرـسپ  نادرم و  رب  هوالع  تسا و  هدش  هدـیمد  ناشناهج  ناج و  رـسارس  رد  متـس  دادـیب و  حور  هک  دوشیم 
مه دیاش  ییاراد و  لام و  هیبش  لک  رد  دندوب ، نارادایند  فارشا و  ناناولهپ ، نارـسمه  نارهاوخ ، ناردام ، یترابع  هب  هک  نانز  همه  دندوب ،

فوخم هیاـس  رد  ياهیـشاح و  رتشیب   دوخ ، خـیرات  ترارمرپ  ریـس  رد  ناـنآ  روضح  ورنیازا  دـندشیم ؛ روصت  نآ  زا  رتشزرایب  رتـمک و 
اجب و شـسرپ  نیا  هانگ ؟ نیمادـک  هب  . تسا هدوب  نانهاک  نافوسلیف و  ای  ناحتاف  ناروتارپما و  ای  اهناقاخ  ناناخدـنلب و  ياـهراوید  مارها و  
، ناناولهپ نافوسلیف ، ياـیند  زا : معا  یمیدـق ، ناـهج  ياههاگدـید  اـهدرکیور و  دـقن  هب  دورو  هنیمز  اـت  دوشیم  حرط  ببـسنیا  هب  تسرد 
هب هجوـت  اـب  یهورگ  اـی  سکره  تسا و  ریذـپناکما  ینوگاـنوگ  ياههویـش  هب  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  دوـش . مهارف  ناراداـیند  ناـمکاح و 

نیا یلـصا  تلع  تخانـش  اب  طقف  خساپ ، نیرتیلـصا  کش  نودب  اما  دهد ؛ خساپ  نآ  هب  دناوتیم  دوخ ، يداقتعا  رتسب  يرکف و  هاگتـساخ 
قارشا هب  هلأسم  نیا  دقن  هب  مادقا  زا  شیپ  ورنیا  زا  دوشیم ؛ ریذپناکما  تسا ــ  ناراگزور  نآ  يرکف  عضوم  هاگدید و  نامه  هک  اهافج ــ 

رد ار  ياهزات  ياوه  تفرگ و  ندیـشخرد  ناراگزور  نآ  هتفرگراـبغ  هدوسرف و  رـسارس  ِناـهج  رد  هک  مینکیم  هراـشا  یغورفرپ  ینارون و 
يراگتـسر تیادـه و  يارب  دـنوادخ  همانرب  نیرخآ  یترابع  هب  هک  مالـسا  نید  . تخاس يراج  نارود  نآ  ریذـپانلمحت  نیگنـس و  ياـضف 

زا يداقتعا  یتفرعم و   رقف  رب  هوالع  هک  درکروهظ  اهورملق  اهمیلقا و  هیاس   زا  رتیناملظ  ییاضف  رد  دوب ، شناماسیب  نادرگرس و  ناگدنب 
نآ کیرات  هدز و  تلاهج  ياوه  لاـح و  رد  دـندوب . اونیب  تسدـیهت و  هملک ، تسرد  ياـنعم  هب  زین  یملع  يرهاـظ و  ياهتفرـشیپ  تهج 

ياههاگتـساخ . تسا ریظنیب  هناـگی و  مه  زوـنه  هـک  دـش  يراـیع  ماـمت  یـساسا  یقیقح و  تـضهن  هرادا  هماـقا و  رادهدـهع  مالـسا  ناـمز ،
هیامناج حور و  هک  دـش  هدـنار  نابز  لد و  رب  یفالخ  فازگ و  نانخـس  وا ، هاگیاج  نز و  هرابردـنانز  زا  ضیعبت  هنوگره  عفر  نویـسناونک 

نیا و  تشاذـگیمن . اهر  تحار و  زین  روگ  رد  یتح  ار  تورم  فاصنا و  حور  هک  دوب  یلداعتمان  ياههتـساوخ  زیارغ و  عابـشا  اهنآ ، همه 
نز دوجو  تقیقح  هب  ات  دـش  رازگرب  یـسنارفنک  هسنارف  رد  . دـش هدـنار  نابز  رب  زین  دـیدج  ياههرود  رد  هکلب  میدـق ، ناهج  رد  اهنت  هن  رما 
هک دندرک  حرط  نومـضم  نیا  هب  ار  یـشسرپ  ییاسیلک  عماجم  تسا . يرگید  شامق  زا  ای  تسا  ناسنا  ِعون  زا  ایآ  هک  دمهفب  دـبای و  تسد 
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رتسو  » هک نانچ  رکفتم ؟ تادوجوم  نایم  رد  ای  دوش  هداد  رارق  شوحو  نایم  دیاب  ایآ  تسین ، رادروخرب  درم  دننام  یحور  زا  نز  هک  نونکا 
طابترا رد  نآ  اب  هنو  دراد  قلعت  يرشب  عون  هب  هن  نز  هک  درک  حیرصت  نوکام  عمجم  رد  ناشیـشک  نیرتگرزب  زا  یکی  :» دیوگیم كرام »
هعلاطم وا  رظن  هب  دهد  . یمن  طسب  عیـسو  يدح  رد  ار  دوخ  ياههدیا  تسا و  فیعـض  ًاتعیبط  نز  هک  دوب  دـقتعم  وسور » كاژناژ  .« » تسا

اهنآ هدهع  زا  راکتبا  عادبا و  اریز  دشاب ؛ هتشاد  یلمع  هبنج  دیاب  اهنآ  تالیصحت  مامت  تسا و  جراخ  نانز )  ) نانآ هدهع  زا  درجم  قیاقح 
زا دوش و  عقاو  وا  دنسپ  هک  تسا  هدش  قلخ  نیا  يارب  ینعی  دراد ؛ دوجو  درم  رطاخ  يارب  طقف  نز  دیوگیم : رگید  ياج  رد  تسا  . جراخ 

نانز شزومآ  لک  هک  دوب  دقتعم  هجیتن  رد  دنیوگیم  . ترپ  دـننکیم ، يرادـفرط  درم  نز و  تاواسم  زا  هک  ییاهنآ  دـنک …  تعاطا  وا 
ياهنایرج زا  يرایسب  يانبم  ردپ و  ار  وا  یناوارف  هدع  هک  يرگنـشور  رـصع  رادمان  درم  نیا  هک  دوشیم  هدید  دشاب . نادرم  هب  هجوت  دیاب 

دنناـمه شنهذ  ناـسنا ، تیدرف  درخ و  رب  ینتبم  دـیدج  رـصع  رد  ییوگ  هک  دریگیم  عضوم  ناـنچ  دـننادیم ، یـسایس و ..  یبدا ، يرکف ،
هک تسا  يدوجوم  نز   هک  دیـسر  بیوـصت  هب  دـش ، رازگرب  مور  رد  لاس 582 م . رد  هک  زین  یعمجم  رد  نوچ  دـنکیم . راک  ناگتـشذگ 

، نتفگنخس قح  ورنیازا  تسا . كاپان  دیلپ و  دباییمن و  هار  اهنامسآ  توکلم  هب  دوشیمن و  تشهب  ثراو  زگره  ورنیازا  درادن ؛ حور 
شراگدرورپ تدابع  ردو  درم )  ) دوخ بابرا  تمدـخ  رد  ار  شتاقوا  هک  تسا  نیا  وا  راـک  جوا  درادـن . مه  ندروخ  تشوگ  اـی  ندـیدنخ 

رد یـشتآ  هقرج ، کی  اب  هک  دوبهدرک  دولآتفن  یفاک  ردـق  هب  ار  اـضف  اـجبان ، نانخـس  اوراـن و  ياـهرادرک  نیا  همه  هچرگا  دـنک . يرپس 
زونه ای  دوب  هدـنام  یقاب  دوجوم  عضو  ياـقب  يارب  ییاـههیام  زونه  هک  دیـسریم  رظن  هب  یلو  دـنزب ، هناـمز  ياـنبا  هفارخ  تلاـهج و  نمرخ 

بناوج و اـههنیمز ، هب  هجوت  اـب  درک و  يزورفاشتآ  هک  دوب  ياهقرج  ناـمه  هسنارف  بـالقنا  . دوبن مهارف  بـالقنا  نیا  يارب  یفاـک  ياـضف 
تهجرد دوخ  ياهامنرود  میـسرت  اـب  ار  اـهنآ  تفرگ و  راـک  هب  ار  لاـعفریغ  ياـهورین  یـصاخ  لکـش  هب  تشاد ، هک  یـصاخ  بوچراـچ 

ینابم زا  ینیون  لکش  درک و  رییغت  مکاح  تابسانم  تالداعم و  زا  يرایسب  بالقنا ، نیا  يریگلکش  اب  درک . جیسب  دوخ  رظن  دروم  فادها 
يرای هب  تسا و  یلبق  لیلدیب  هناملاظ و  ياهيرابج  فلاخم  هک  دـنک  مالعا  تحارـص  اب  هک  دوب  یعیبط  نیاربانب  دـش ؛ رهاـظ  اـهراجنه  و 
رگنایب تسناوتیم  هک  دوب  يراعـش  يردارب  يربارب و  يدازآ ، دزاس . اپرب  یـصخشم  قوقح  لوصا و  اب  ار  ینیون  ماظن  اـت  دـشوکیم  مدرم 
هلمجزا عرازم ــ  نارگراک  میظع  رـشق  ورنیازا  دناهدوب ؛ باذع  جنر و  رد  هراومه  دوخ ، خیرات  مدهدیپس  زا  هک  دـشاب  ییاهناسنا  يادـص 

دنتفگ کیبل  ییاحیـسم  يادن  نیا  هب  دندوب ــ ، هدـمآ  راتفرگ  نایغط  ملظ و  ياههخاش  ریاس  ناروتارپما و  اهلادوئف ، غوی  ریز  رد  هک  ینانز 
رد نتـسیز  زا  ياهبرجت  هک  ییاهنآ  يارب  ًاتقیقح  اریز  درک ؛ هولج  هدـنخرف  کین و  يرما  زاـغآ ، رد  هلأـسم  نیا  . دـندرک یهارمه  نآ  اـب  و 

رایسب هدش ، دازآ  ناگدرب  ورنیازا  دوب ؛ یفاک  هدننکدنـسرخ و  زین  تارابع  تاملک و  نیا  مان  یتح  دنتـشادن ، ار  تاواسم  يدازآ و  ياضف 
دنتسناوتیم هکنی  ازا  دندش و  نکاس  اهرهش  رد  يدوز  هب  اهرهـش و  یهار  اههاگراک  نارگراک  لکـش  رد  سپ  نآ  زا  دندش و  لاحـشوخ 

یقیاقح دیدج  تیعضو  نیا  اریز  دییاپن ؛ يرید  یشوخ  نیا  هک  تفریم  رامـش  هب  یگرزب  درواتـسد  اهنآ  يارب  دننک ، دمآوتفر  هنادازآ 
رهش جراخم  اب  هسیاقم  رد  نآ  دزمتسد  لباقمرد ، دوب و  هدننکهتسخ  ینالوط و  راک ، تاعاس  دوب . هدشن  ینیبشیپ  ًالبق  هک  تخاس  المرب  ار 
ِزاین رد  وا ، ینطاب  دوجو  یلو  دـندیدن ؛ بابرا  زا  یناشن  شیوخ ، يدازآ  زاغآ  رد  رهاظ  هب  اهنآ  دوب . مک  رایـسب  اـهالاک  ینارگ  مروت و  و 

رد هک  زین  نانز  دوب . راگدنام  نانچمه  اهدزمتسد ، ندنالچ  هاگراک و  بحاص  يرابج  ییوگروز و  تایح و  همادا  يارب  راک  هب  نارگراک 
يرما نیا  هتبلا  تشاد ؛ دـنهاوخ  ینایاش  مهـس  نآ ، تاکرب  زا  هک  دنتـشادنپ  دـنزرون ، غیرد  مزال  ياهشالت  زا  اـت  دندیـشوک  بـالقنا  نیا 

زا ییاهر  نآ ، رتقیمع  ياوتحم  هکلب  دوبن ، رادـنیمز  ياهبابرا  ِیگدرب  زا  ییاهر  يارب  اـهنت  يدازآ ، تلادـع و  ناوخارف  اریز  دوب ؛ یعیبط 
هک تسا  حـضاو  دوب و  نانز  هرابرد  اهدرم  ياوران  تسردان و  تاروصت  اههدـیا و  نآ  زا  لبق  اـهدرم و  هناراـبج  هنارگمتـس و  ياـهرادرک 

نیا رد  دش ، هدـهاشم  یبوخ  هب  اهدـعب  هک  نانچ  لاحنیااب  تفریم . رامـش  هب  یگرزب  حـتف  تمینغ و  هتفر ، تسد  زا  رابتعا  نیا  نادرگزاب 
هدرب ِنز  (La liberate .) دوشیم ناـیب  ثنؤم  تروـص  هب  هسنارف  ناـبز  رد  هک  تسا  يدازآ  هملک  ناـمه  يدازآ ، زا  نز  مهـس  بـالقنا 
دیدج ییاجرد  دیدج  ياهویـش  اب  راک  دـنمراین  دوخ ، تایح  ظفح  شاعم و  رارما  يارب  تفای ، ییاهر  بابرا  هعلق  هعرزم و  زا  هک  تفلکو 
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رایـسب تشاددوجو ، هعرزم  رازتشک و  رد  ًالبق  هک  هچنآ  اب  دادیم ، خر  هزات  ًالماک  طیحم  نیا  رد  هچنآ  اـما  دـش . دـیدج  یباـبرا  يارب  و 
هک درکیم  ریزگان  ار  نز  ورنیازا  دوب ؛ هدـش  نوگرگد  ًالماک  اـهنآ ، فیلاـکتو  قوقح  راـک ، ياـضف  رب  مکاـح  تابـسانم  دوب . تواـفتم 

گنهرف هب  دش  ریزگان  ببسنیمههب  دنک ؛ تداع  يرگید  لامعا  اههتـساوخ و  هب  دراذگ و  رانک  ار  دوخ  ياههتـساوخ  تاداع و  زا  ياهراپ 
رادهیامرـس نابابرا  اریز  دزاس ؛ گنهامه  انبم  نیا  اب  ار  دوخ  ياهیگژیو  دـنک و  وخ  رگیدـکی  اب  دارفا  لـماعت  هوحن  هناـخراک و  رب  مکاـح 

هجوتم هک  دییاپن  يرید  یلو  تسا ؛ يراگزاس  تردق  یتسیز ، عاونا  يراگدنام  زار  دوب  دقتعم  هک  دـندرکیم  تیامح  ياهیرظن  زا  دـیدج 
، تراسا زج  يزیچ  تسا ، نایرج  رد  هتفای و  ققحت  يردارب  يربارب و  يدازآ ، ینعی  بالقنا ، هیلوا  ياهراعـش  جیاتن و  ناونع  هب  هچنآ  دش ،

مکتسد ات  دش  جیسب  دندوبهتخاس ، شیارب  هک  ياهعماج  رد  روضح  يارب  نز  يدوجو  بناوج  همه  بیترتنیدب  . تسین ینمشد  ضیعبت و 
زا دنهدیم  ماجنا  رگید  ياهدرم  هچنآ  اب  دهدیم ، ماجنا  راک  ناونع  هب  وا  هچنآ  هک  دش  هجوتم  تدم  هاتوک  رد  اما  دـنامب ؛ هدـنز  دـناوتب 

؛ تسا درم  دزمتـسد  فصن  زا  رتمک  دـیاش  فصن و  دـنهدیم ، وا  هب  هک  يدزم  یلو  درادـن ؛ یتوافت  رگیدـکی  اب  راک  نازیم  نامز و  تهج 
ار دوخ  تیعقوم  ظفح  میب  هک  شراکمه ــ  ياهدرم  دـیدج و  بابرا  تفلاخم  اب  یلو  تساخ ؛ اپهب  دوخ  قح » قاقحا   » يارب ببـسنیمههب 

يرشب همین  ود  نایم  ییادج  فاکش و  يارب  ياهنیمز  هب  اهدزمتسد  رد  تاواسم  تیاعر  يارب  شالت  هلأسم  مکمک  دش و  ورهبور  دنتشاد ــ 
رتمک نز  لاس 1900 ، دودح  اتنانز  قوقح  ینوناق  هبلاطم  . تفای يرتشیب  تدـش  دـعب  هب  نیا  زا  تافالتخا  شتآ  دـش و  لیدـبت  درم ) نز و  )

اهر نارگراک  ندشیتعنـص  يادتبا  رد  هک  یثداوح  لاحنیااب  درادب  . مرتحم  ار  نآ  نوناق  يور  زا  دـشاب  ریزگان  درم  هک  دوب  یقح  ياراد 
ببـس هب  هن  رما  نیا  هتبلا  درکیمتیاـکح ؛ رارقتـسا  شمارآ و  زا  یعوـن  هب  هـک  دـش  ییاـههنیمز  شیادـیپ  ببـس  داد ، خر  عرازم  زا  هدـش 

تابث و اریز  دش ؛ عقاو  دوب ، هدـش  انب  اهنآ  يارب  هک  ییاهنامتخاس  یتعنـص و  تالآنیـشام  تمرح  هب  هکلب  نز ، تابلاطم  هب  ییوگخـساپ 
اریز دندوب ؛ رتقفوم  نادرم  زا  یبایراک  هنیمز  رد  دوخ  تباقر  اب  نانز  تسا . رت  نوزفا  تفرـشیپ  يراذگهیامرـس و  تیقفوم  همزال  رارقتـسا ،

يارب . دـندشیم راک  لوغـشم  مک ، عقوت  اب  هک  دـندرکیم  دادـملق  يرتتمیق  نازرا  نارگراک  ار  اـهنآ  ناراذگهیامرـس ، اـهرادهناخراک و 
راک هار  زا  هک  ار  یلوپ  دنتـسناوتیم  ناتـسلگنا  نانز  نآ ، بجوم  هب  هک  دـش  بیوصت  ناتـسلگنا  رد  ینوناق  1882 م ).  ) لاس رد  راـب  نیلوا 

هک نانچمه  لاحنیااب  دوب . اههناخراک  هب  نانز  ندناشک  يارب  ياهناکریز  رایسب  دنفرت  نیا  هتبلا  دنرادهگن ؛ دوخ  يارب  دندرکیم ، تفایرد 
ياهویش هب  دندیشوک  ورنیازا  دندوبن ؛ یـضار  دندرکیم ، تفایرد  اهدرم  اب  ناسکی  راک  لابق  رد  هک  ییایازم  قوقح و  زا  نانز  دش ، هتفگ 

ياـهتیلاعف ِخــیرات  زا  هـلحرم  نـیا  . دــننک مـهارف  زین  ار  نآ  ییارجا  رتـسب  هدرک و  حرطم  ار  دوـخ  یقوـقح  تاــبلاطم  ریگارف ، ینوناــق و 
بـسک اـب  هک  ياهنوگهب  تفرگ ؛ رارق  فلتخم  راـشقا  اـهفیط و  زا  يرایـسب  تیاـمح  دروـم  داـتفا و  رثؤـم  مهم و  ناـنز ، هناـهاوخيدازآ 

، يرکف ياهنایرج  شیادـیپ  ببـس  دـش و  حرطم  یناهج  هصرعرد  يرـشب  هلأسم  کی  ناونعهب  ددـعتم ، یللملانیب  یلم و  ياهتیعورـشم 
تاواسم بسک  يارب  نانز  تضهن  زاغآ  نامه  زا  هک  اهشالت  نیا  تسا . هدش  يرایسب  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس  ، یفـسلف ،

هکنانچ اهشالت ، نیا  همه  هیامناج  تشاذگرس . تشپ  ار  يددعتم  یلماکت  لحارم  دش ، عورش  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  ریاس  اهدزمتـسد و  رد 
غلاب و یناسنا  نز ، .1: تشاد هیکت  یساسا  هتکن  هس  رب  تفرگ ، تروص  هسنارف  رـشب  قوقحهیمالعا  هیلع  هک  يزیمآضارتعا  ياهتیلاعف  رد 
، يرکف رظن  زا  نز  . 2. تسا رادروخرب  یناسنا  قوقح  رایتخا و  لالقتـسا ، زا  ییوشانز ، یگدـنز  رد  هژیوهب  نادرم ، ربارب  رد  تسا و  لـماک 
هب اجنیا  رد  دنـشاب  . رادروخرب  نادرم  اب  يواسم  قوقح  زا  دننک و  تکرـش  یـسایس  لئاسم  رد  دیاب  نانز  . 3. تسا لقتسم  دازآ و  یناسنا 
لاس سیـسأت  نز ؛ ماقم  نویـسیمک  .    1: دوشیم هراشا  اـهشالت  نیا  زا  ياهراـپ  هب  راوتسرهف  یقوقح ، كولـسوریس  نیا  یـسررب  دـصق 

.4 .( م  1952  ) بوص ناـنز ؛ یـسایس  یقوـقح  نویـسناونک  .    3 .( م  1948  ) لاـس بوصم  رـشب ؛ قوـقح  یناـهج  هیمـالعا  .    2 .( م  1945)
، نانز یناهج  سنارفنک  . 6 (. 1967 م  ) بوصم نانز ؛ هیلع  ضیعبت  عفر  هیمـالعا  . 5 (. 1962 م  ) بوصم جاودزا  يارب  تیاضر  نویـسناونک 
یقیقح و یلکـش  هب  نز  تکراشم  عیجـشت  روظنم  هب  تسا ، هدش  هدـیمان  نز » یناهج  لاس   » هک 1975 م ).  ) لاس (. 1975 م  ) یتیسوکیزکم
هک ییاههشیدـنا  لامآ و  رتشیب  لاحنیااب  تسا  . هتفریذـپ  تروص  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، تایح  رد  وا  مات  ماـغدا  تهجرد  لـماک 
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هک تسین  یکش  دزاس . هدروآرب  ار  تاراظتنا  تسناوتن  ای  تفاین  ققحت  ای  دبای ، ققحت  اههمانعطق  اهنامیپ و  هنوگنیا  هار  زا  تفریم  راظتنا 
هکلب دـشن ، اهشالت  هنوگنیا  دوکر  ثعاب  اهنت  هن  دارم ، هب  لوصو  مدـع  نیا  لاحنیااب ، دناهتـشاد . تلاخد  يددـعتم  لـماوع  رما ، نیا  رد 

تراـبعهب . تشگ رولبتم  ناـنز  زا  ضیعبت  هنوگره  عفر  نویـسناونک  يامیـس  رد  یلکروـطهب  هک  دروآ  دـیدپ  ار  يرت  گرزب  ياهزیخاتـسر 
، دوب هدـش  عقاو  هجوت  دروم  یگنهرف و …  یعاـمتجا ، بهاوم  زا  نز  يرادروخرب  عوضوم  فـلتخم ، ياـههمانعطق  رد  هکنآ  اـب  رتشور ،
رب تسینیمف  ياهشبنج  ریثأت  اب  ورنیا  زا  دزاسهدروآرب ؛ ار  تاهج  همه  زا  درم ، نز و  قلطم  يواـست  نارادـفرط  لـماک  تیاـضر  تسناوتن 

دانـسا دوجو  يروآدای  اب  نویـسناونک  نیا  همدـقم  رد  دیـسر . بیوصت  هب  ناـنز  یقوقح  هماـنماظن  هدـهاعم و  نیرتمهم  یللملانیب ، عماـجم 
هب هتـسباو  یـصصخت  ياهنامزاس  رگید  للم و  نامزاس  يوسزا  هدش  هتفریذپ  ياههمانهیـصوت  اههیمالعا و  اههمانعطق ، هب  هراشا  اب  روبزم و 

ضیعبت فلتخم ، ياهرازبا  دانـسا و  نیا  مغرهب  هک  تسا  هدـش  ینارگن  زاربا  نادرم ، نانز و  قوقح  يواست  ياقترا  هنیمز  رد  للم  ناـمزاس 
هب ناـنآ  ياههتـساوخ  بیوصت  نز و  رادـفرط  ياـهههبج  هنیرید  يوزرآ  نتفاـی  ققحت  هنیمز  بیترت  نیدـب  دراد . همادا  ناـنز  هیلع  هدرتسگ 

، دیـسر بیوـصت  هب  ش ) . ـ 12/6/1360 ه م .  18/12/1979  ) خـیرات رد  هک  نویـسناونک  نیا  دـیدرگ . مهارف  یناهج  نوناـق  کـی  تروص 
ًاتبسن همدقم  کی  رب  لمتشم  نویـسناونک ، دیآرد ؛ ارجا  هب  ( 1981  ) ربماتپـس موس  زا  هک  دیدرگ  مالعا  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  يوسزا 
هلأسم نیا  هک  دراد ـــ  دوجو  رادنپ  نیا  مه  زونه  و  دشیم ـــ  روصت  هتبلا  تسا . هدـش  میظنت  شخب  شـش  رد  هک  تسا  هدام  حورشم و 30 

یخیرات هدشمگ  هب  ناوتیم  هدهاعم ، نیا  يارجا  فرـص  هب  دـنک و  ناربج  ار  نانز  اب  لماعت  هزوح  رد  دوجوم  ياهیتساک  همه  تسا  رداق 
یعطق و جالع   يارب  دیآیم  رظن  هب  یلو  دراد ، ریدقت  ياج  دوخ  هبون  هب  ییاهرادرک  نینچ  تسین  یکش  . تفای تسد  هرتسگ  نیا  رد  دوخ 
رد . دـسر دوخ  ییاهن  دـصقم  هب  يرـشب  ناگبخن  ناگربخ و  يراکمه  يرایمه و  اب  ات  تسا  زاین  یناگمه  ریگارف و  یمزع  تفآ ، نیا  لماک 

نویـسناونک نیا  بیوصت  زا  سپ  هک  نوگانوگ ـــ  ياهسنارفنک  یناهج و  ياهسالجا  رد  ناهج  ياهروشک  هدرتسگ   روضح  لوا ، هاگن 
، تقادـص تین ، نسح  دوجو  تروص  رد  دوریم  دـیما  نیاربانب  تسا ؛ مهم  رما  نیا  هب  اهروشک  نیا  هجوت  رگناشن  مکتسد  هدـش ـــ  اـپرب 

یفـسلف يوگلا  هدـیا و  کـی  هب  بصعت  مدـع  یخیراـت ، ِینهذ  تاـبوسر  رب  ینتبم  ياهيروادـشیپ  زا  يرود  يریذـپتقیقح ، ییوـجقح ،
شومارف دـیابن  همهنیااب  . دوش لصاح  اهشالت  نیا  زا  یکرابم  بوخ و  جـیاتن  يرـشب ، لضعم  نیا  لح  يارب  مزال  طیارـش  ریاـس  صاـخ و 

؛ دوش یقلت  ینامـسآ  ریذپانرییغت  هیآ  سدقم و  هلأسم  کی  لکـش  هب  دیابن  دوش ، عقاو  مه  یناهج  عامجا  دروم  رگا  یتح  رما ، نیا  هک  درک 
رب هچرگ  نآ  بحاص  دیآ و  باسح  هب  هقدنز  رفک و  یعون  نویـسناونک ، نیا  زا  یمـسر  تئارق  زا  ریغ  یتئارق  یقلت و  هنوگره  هکيروطهب 
هک تسا  یلضعم  لح  يارب  يرشب  مزع  کی  نیا  دوش . هدنار  مهتم و  لیبق ، نیا  زا  ینیوانع  باقلا و  یّتنـس و  عجترم و  ناونعهب  دشاب ، قح 

مزع و نیا  تیموصعم  هب  دامتعا  ورنیازا  تساهدمآ ؛ دیدپ  ناهجرب  مکاح  ننس  نیناوق و  رد  وا  هنابلطنوزف  تلاخد  یپرد  رـشب و  تسد  هب 
، دنـسریم قفاوت  هب  يرما  رد  يرایـسب  هدـع  هکیماگنه  اریز  تسا ؛ ریذـپان  ناربج  گرزب و  ییاطخ  نآ ،  رد  هابتـشا  لاـمتحا  هنوگره  در 

تریصب اب  دیاب  دوش ، هدهاشم  يدقن  نینچ  هاگره  هتبلا  دبلطیم ؛ یصاخ  تفارظ  تقد و  نآ ، رد  هابتشا  اطخ و  نتفای  روما ، ياهراپ  زا  غراف 
نایـسن اـطخ و  ضرعم  رد  درف  کـی  دـننام  زین  يرـشب  تعاـمج  کـی  هـک  تـسین  یکــش  تـخادرپ . نآ  هظحـالم  هـب  یــصاخ  تـیارد  و 

ـــ  رـشب قوقح  زا  عافد  هب  روهـشم  عماـجم  یقوقح  شـالت  نیرتنودـم  نیرخآ و  هباـثم  هب  نویـسناونک ـــ  نیا  هک  نونکا  تهجرههب  . تسا
مازلا يارب  یناوارف  ناهنپ  ادـیپ و  ياهتسد  رگیديوسزا ، تسا و  داهـشتسا  دانتـسا و  دروم  یناـهج  دنـس  کـی  ناونع  هب  هدـش و  بیوصت 
هتـشاد دوجو  ناکما  نیا  دیاب  مرجم ، یتح  ای  مهتم  ناونعهب  لاحنیااب  دراد ؛ دوجو  نآ  هب  يدنبیاپ  شریذپ و  هب  ناهج  فلتخم  ياهروشک 

زا ضیعبت  هنوگره  عفر  نویـسناونک  عوضوم  نیرتيداینب  نیرتیلـصا و  . میروآ ناـبز  رب  هراـبنیارد  ار  دوخ  ياـهفرح  نیرخآ  هک  دـشاب 
ناوتیم میهد ، رارق  نویـسناونک  هیامناج  ار  لصا  نیا  رگا  نیاربانب  تسا ؛ نووش  همه  رد  نادرم  نانز و  يربارب  يواست و  ترورـض  ناـنز ،

ياهتوافت .  2 دـنراد . يریذـپانراکنا  یتیـسنج  یعیبط و  ياهتوافت  نادرم ، نانز و  .  1: درک صیخلت  روحم  هس  رد  ار  نویـسناونک  رـسارس 
اهنآ يارب  نووش  همه  رد  دـیاب  هکلب  دوش ؛ نادرم  نانز و  نایم  زیامتم  يواستمان و  ربارباـن ، نیناوق  عضو  بجوم  دـیابن  یعیبط  یتیـسنج و 
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هب يزاین  نآ  راکـشآ  نالطب  هک  تسا  يرما  یباستکا ، يربج و  ياهتوافت  نتفرگهدیدان  تسا ، حـضاو  هکنانچ  دوش . عضو  ربارب  نیناوق 
اب اهدرم  نایم  رد  هکلب  نانز ، نادرم و  نایم  رد  اـهنت  هن  ار  رما  نیا  شفارطا  دوخهب و  یحطـس  دـنچره  یهاـگن ، اـب  سکره  درادـن و  لـیلد 
ره زا  طیارـش و  همه  رد  درم ـــ نز و  زا  معا  يرـشب ـــ  دارفا  مامت  ندوب  ناسکی  هب  داقتعا  اریز  دـنیبیم ؛ زین  رگیدـکی  اب  ناـنز  رگیدـکی و 

همه ًاعطق  دوب ، یعیدب  حـضاو و  رما  نیا   رگا  رگیديوسزا  تسا . دـنمزاین  حیـضوت  هرـصبت و  نارازه  هب  تسا و  یلک  رایـسب  يرما  ظاحل ،
زین نویسناونک  نایناب  ببسنیدب  تشادن ؛ نوناق  بیوصت  ای  حیضوت  هب  يزاین  رگید  دندرکیم و  كرد  لالدتـسا  هب  زاین  نودب  ار  نآ  دارفا 

نادرم نانز و  نایم  یعیبط  تازیامت  هب  يدج  هجوت  راتساوخ  نکپ ، هیمالعا  زا  ینوگانوگ  دراوم  نویسناونک و  مهدزاود  مراهچ و  داوم  رد 
هب رظن ، رد  هک  نویسناونک  نایناب  دنچره  دهدیم  ناشن  رما  نیا  دناهدش و  یهدریش  هرود  يارب  یـصاخ  نیناوق  عضو  يرادراب و  نارود  رد 

فاصوا تالاح و   ندمآ  دیدپ  . دنهنیم ندرگ  اهتوافت  نیا  دوجوهب  لمع  رد  یلو  دنتسه ، لیاق  درم  نز و  نایم  ياهتوافت  دوجو  مدع 
زا مادکره  ربارب  رد  نانآ  زا  کی  ره  دروخرب  لماعت و  هک   تسا  نشور  نینچمه  تسا ؛ حـضاو  يرما  دـشاب ، هک  یـسنج  ره  زا  نوگانوگ 

دارفا هک  تسا  حـضاو  ًالماک  ینعی  تسا ؛ قداص  زین  فلتخم  دارفا  يارب  دـحاو  تلاح  هراـبرد  یتح  رما  نیا  تسا و  تواـفتم  تـالاح  نیا 
نیا هک  تسا  راکـشآ  دننکیمن ؛ داهنـشیپ  ار  يدحاو  شور  دنرادن و  یناسکی  دروخرب  دحاو ، تلاح  کی  ربارب  رد  اهدرم ) ًالثم   ) فلتخم

حــضاو ًـالماک  لـماعت ، رد  تواـفت  دــباییم و  يرتـشیب  تدــش  دــحاو  تلاـح  کـی  اـب  اــهنآ  دروـخرب  نادرم و  ناــنز و  هریاد  رد  رما 
یتح ای  هلأسم  کی  مقسو  تحص  نازیم  نییعت  يارب  ییاهرازبا  ناونع  هب  شیامزآ  هبرجت و  هب  داقتعا  یملع و  ياههشیدنا  تیمکاح   . تسا
هیاـس تسا ـــ  نآ  ياـههدروآرف  زا  یکی  زین  نویـسناونک  هک  برغ ـــ  طـیحم  رب  لـبق  اهتدـم  زا  هک  تسا  يرما  نآ ، تیناـقح  قدـص و 

ایآ هک  تسا  هدـشن  هداد  خـساپ  یـساسا  شـسرپ  نیا  هب  زوـنه  لاـحنیااب  دـهدیم . همادا  دوـخ  تاـیح  هب  تردـق  اـب  مه  زوـنه  هدـنکفا و 
نینچ رگا  تسا ؟ هدـش  هدومزآ  نانز  يارب  رتنشور  رتهب و  ییادرف  تخاـس  يارب  نویـسناونک  نیا  لـماک  هدـیاف  يدـمآراک و  تیحـالص ،

نیا ایآ  هدشن ، ماجنا  رما  نیا  مه  رگا  و  تساهدوب ؟ هچ  نآ  هب  یلمع  مازتلا  نویسناونک و  نیا  ياهدنب  يارجا  یقیقح  درواتـسد  ًاعقاو  تسا ،
لصاح نیقی  نآ  تیناقح  قدص و  هب  نانچ  نومزآ  زا  شیپ  هکنیا  ای  تسا  ادج  نومزآ  هدعاق  زا  هباشم ، دراوم  ریاس  فالخرب  نویسناونک 

نیا زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  نیا  تقیقح  ؟ درادـن دوـجو  ههبـش  کـش و  يارب  ییاـج  نآ ، تـبثم  ریثأـت  یـشخبافش و  رد  هـک  تـسا  هدـش 
راکفا يارچ  نوچیب و  قلطم و  قدص  يارب  ینیمـضت  هنوگچیه  یمارم ، و   یبتکم   چیه  رد  ییاج ، چیه  رد  دنکیمن و  قدـص  تالامتحا 

ناوتیم نونکا  . تسا هدـشن  نایب  اهنآ  هرابرد  لجاع  لـجآ و  بیـسآ  تفآ و  هنوگره  یفن  رب  ینبم  یمکح  چـیه  هدـشن و  رداـص  يرـشب 
ظاحل اب  ؟ تسیچ هدهاعم  نیا  ياهدنب  داوم و  يارچ  نوچیب و  يارجا  يارب  نویـسناونک  نیا  نارادـفرط  ناحارط و  فدـه  ًاعقاو  هک  تفگ 

يوس نآ  رد  نانآ  طلـسم  دازآ و  روضح  یّلم و  ياهزرم  ندـیدرون  رد  يارب  نایبرغ  هبناج  همه  هفقویب و  شـالت  و  يرادـمبرغ »  » ِندرک
ندرکیناهج » ندـشیناهج  ، » یگنهرف یملع و  تاـیبدا  رد  هک  هیامرـس ـــ  ـالاک و  نئمطم  عیرـس و  لاـقتناولقن  روظنم  هب  دوخ  ياـهزرم 

هدـید لمع  رد  هچنآ  اریز  تسا ؛ نویـسناونک  نیا  ناحارط  ناـیناب و  رارـصا  تلع  زا  شـسرپ  يارب  نکمم  باوج  اـهنت  دوشیم ـــ  هدـیمان 
اعدا ياهدـع  هکییاج  ات  تسا ؛ هتفاین  لماک  ققحت  نآ  دالیم  دـهم  یتح  ایند ، ياج  چـیه  رد  هدـش  داـی  نویـسناونک  هک  تسا  نیا  دوشیم 

هتفرگرب اهنآ  هعماج  رد  دوجوم  تیعـضو  زا  نآ  دافم  هکلب  تسین ؛ اهنآ  يارب  ینیون  هماـنرب  اـی  دـیدج  يرما  نویـسناونک ، نیا  دـننکیم 
نکپ هیسالجا  رد  دوخ  هیحاتتفا  قطن  رد  تیاربلآ » نیلدام   » هکنانچ دندرک ؛ دادملق  دوخ  صاخ  همانرب  ار  نآ  زین  رگید  ياهدع  تسا . هدش 

نویسناونک نیا  ناوتیم  ورنیازا  .« درادیمرب ماگ  اکیرمآ  ياهتسایـس  قیمعت  میمعت و  ياتـسار  رد  ضیعبت ، عفر  نویـسناونک  دافم  :» تفگ
هار زا  نارادناهج  يوسزا  نآ  رتتحار  هرادا  يارب  ناهج ، يزاـسناسکی  يروئت  یناـبرق  لـصا  رد  نآ ، تاجردـنم  بلاـطم و  زا  غراـف  ار 

اب  ) اـهروشک هـمه  ندرک  روـبجم  رب  رارــصا  نآ و  ندوبیناـهج  ياـعدا  تـسناد . ناـنز )  ) یناـسنا دارفا  زا  یمیظع  رــشق  ندادرارق  هـمعط 
مـسیرالوکس مسیناموا ، مسیلاربیل ، هلمجزا : نآ  رب  مکاح  راکفا  هب  داقتعا  يرادـمبرغ و  يانعم  هب  تقیقح  رد  فلتخم ،) اهگنهرف و … 

هداد خر  تالوحت  ریـس  برغ و  خیرات  نداد  رارق  روحم  اب  نیا  رب  نوزفا  . تسا ییاپورا  ریغ  للم  ياهدرکیور  خـیرات و  تیوه ، یفن  و …و 
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قوقح زارحا  يارب  برغ  رد  هک  يددعتم  ياهشالت  اریز  دـننک ؛ میهـس  اهنآ  یقطنم  مزاول  هرمث و  رد  ار  ناهج  دنـشوکیم  نآ ، رتسب  رد 
میمعت يارب  شـالت  کـش  نودـب  تفاـی و  قـقحت  نآ  نوگاـنوگ  بتارم  فاـصوا و  هب  هجوـت  اـب  هک  تـسا  يرما  تـفرگ ، تروـص  ناـنز 

هکلب دنکیمن ، لح  ار  هدننکرداص  گنهرف  تالکشم  زا  کی  چیه  نآ ، ياهزرم  زا  جراخ  هب  صاخ  گنهرف  خیرات و  کی  ياهدرواتـسد 
، هقطنم نآ  یخیرات  ياهدرواتـسد  اب  یناوخمه  مدع  ببـسهب  نینچمه  نآ ، تامدـقم  هقباس  دوجو  مدـع  لیلد  هب  زین  هدـش  دراو  هزوح  رد 

تـسسگ کی  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  ازنارحب  هجیتنرد  دـنک ؛ لـح  ار  نآ  تالکـشم  دـناوتیمن  تسین و  اـشگهار  هدـنزاس و  لـماعت  هب  رداـق 
ناهج رب  مکاح  تیعـضو  هب  هجوت  . دنامیم زاب  اهیلوغـشملد  لئاسم و  اب  هدـنزاس  تبثم و  دـنویپ  هنوگره  زا  دروآیم و  دـیدپ  ار  یخیرات 

نیا میمعت  دهدیم  ناشن  دشاب ، نآ  دنیآرب  نویسناونک  هچ  دشاب ، هدش  یشان  نویسناونک  لماک  يارجا  زا  هچ  نانز ، لئاسم  هنیمز  رد  برغ 
هدـید رتمک  اریز  دـنکیمن ؛ هئارا  ار  تالکـشم  لئاسم و  لح  شور  لکـش  چـیههب  هک  تسا  يزاـسراکریغ  اوتحمیب و  ریثکت  ًافرـص  وگلا ،

یتاذ روطهب  وگلا  نآ  هکنآ  هژیوهب  دـشاب ؛ تالکـشم  لح  يارب  یلماع  رگید ، طـیحم  کـی  هب  نآ  میمعت  وگلا و  کـی  ریثکت  هک  دوشیم 
عورـشمان و دـیلاوم  اـهنامیاز و  هتــساوخان و  یگلماـح  جاودزا  ، زا  شیپ  دازآ  طـباور  . دـشاب ددـعتم  ياهبیــسآ  تاـفآ و  عاوـنا  ياراد 
( یلوزنریـس  ) شهاک یتبراقم ، ياهيرامیب  شرتسگ  عویـش و  يرگیپسور ، دنزرف  ) ردام و   ) ینیدلاو کت  ياههداوناخ  یناور ، ياههدقع 

تسا نویسناونک  هدننکرداص  ياهروشک  رد  دوجوم  تیعقاو  زا  ییاههنومن  یسنج و …  دازآ  طباور  نانز ، يازبیـسآ  لاغتـشا  تیعمج ،
تاواسم داجیا  اهنآ و  زا  ضیعبت  هنوگره  عفر  يارب  عطاق  شالت  ای  نانز  شخبییاهر  لماع  ناونعهب  دـناوتیمن  ياههبـش ، چـیه  نودـب  و 

، مینادـب دـیفم  نانز  تیعـضو  ياقترا  يارب  ار  برغ  ناهج  رب  مکاح  يوگلا  میمعت  رگا  دوش و  دادـملق  اههنیمز  همه  رد  هبناج  مه  لماک و 
. میـشاب يرگید  يوـگلا  دـقاف  هـک  دـباییم  ترورـض  یماـگنه  طـقف  رما  نـیا  میریذـپب و  زین  ار  نآ  ریذـپانزیرگ  ياهدـمایپ  دـیاب  ریزگاـن 
؛ تخادرپ نویـسناونک  نیا  رتيدـج  رتقیمع و  یبایزرا  دـقن و  هب  ناوتیم  نیزگیاج ، ياهوگلا  یتح  ای  وگلا  دوجو  اب  تروصنیاریغرد و 
؛ تسین نانز  زا  ضیعبت  عفر  يارب  یقوقح  یملع و  شالت  نیرتزاسراک  نیرتلـماک و  نویـسناونک ، نیا  هک  تفگ  ناوتیم  ینـشور  هب  اریز 
تیعمج و  تعامج ، هورگ ، درف ، ره  يارب  قح ـــ  کی  ناونع  هب  نویـسناونک ـــ  نیا  دقن  . دیآیمن رامـشهب  زین  شالت  نیرخآ  هک  نانچمه 
نوچیب و شریذـپ  هب  ار  یـسک  دراد ، هک  ییاـهنامرآ  ارآ و  هب  هجوت  نودـب  ناوتیمن  تسا و  ظوفحم  ینامـسآ  نید  کـی  يارب  هژیوهب 
تیمکاـح و یپرد  هزورما  هچرگا  تسا ؛ یهیدـب  يرما  هلأـسم  نیا  یـسارکومد ، هب  روهـشم  ملاـع  رد  هکنآ  هژیوهـب  درک ؛ مزلم  نآ  يارچ 

رظن يار و  هب  رتمک  رادهیامرس ، رالاس و  نف  هدزایند  نیوانع  باقلا و  ریاس  یتسیرالوکـس و  یتسیلایرتام ، یتسیناموا ، ياههفـسلف  يالیتسا 
هچنآ دنریگیم ، راک  هب  نالک  ياههمانرب  روما و  رد  ار  شیاههاگدیدو  دـنهدیم  ارف  شوگ  هجوت ، لباق  هشیدـنا  کی  ناونعهب  نید  کی 

ياهزور نامه  زا  نویـسناونک ، نیا  ًاـقافتا  . تسا هشیدـنا  رکف و  هزوح  رد  ینید  موصعم  یلاـعتم و  ياههشیدـنا  ینغ  روضح  دراد ، تیعقاو 
اب لامج  دیـس  موحرم  نامز  زا  مکتسد  اهنآ  اریز  تفرگ ؛ رارق  مالـسا  ینید  ناحلـصم  نارگتوعد و  هجوت  دروم  دوخ ، بیوصت  نیزاغآ 

ناوت دـح  رد  و  دـندوب   هاـگآ  ناـنز  هلأـسم  تیمها  هب  ییوـسزا  دـندوب و  ورهبور  هعماـج ، هبناـج  همه  يزاـسون  ددـجت و  ریظن : ییاـهرواب 
هلحرم دـنچ  رد  هژیوهب  نز ، تیعـضو  یـسررب  نانآ ، هجوت  دروم  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  ًاقافتا  دندیـشوک . نانآ  عضو  حالـصا  تهجرد 

هرود رد  نز  اطـسو ، نورق  رد  نز  .ب . مور ناـنوی و  ندـمت  ییافوکـش  رـصع  رد  نز  فـلا . : زا تسا  تراـبع  هک  دوـب  خـیرات  زا  صخـشم 
.و. ناناملسم طاطحنا  رصع  رد  نز  .د . هباحص و  (ص ) مالسا ربمایپ  رـصع  رد  نز  مالـسا . روهظ  زا  لبق  نز  تیعـضو  ج . دیدج . سناسنر و 

نیا رظندـم  هک  دوـب  يايدـج  مهم و  رایـسب  ياـهناونع  هلمجزا  هدـش  رکذ  دراوـم  . نآ تـکرح  یمالـسا و  ددـجم   يرادـیب  هرود  رد  نز 
هب گنن  رتخد ، نتشاد  هکیماگنه  تسین . هناگیب  يرما  مالـسا  يارب  نآ ، مخ  چیپرپ و  داعبا  یـسررب  نز و  عوضوم  . تفرگ رارق  نارگتوعد 

تسناوتیم رسپ  دمآیم ، باسح  هب  بابرا  لوقنمریغ  ییاراد  لاوما و  رد  دشیم ، نفد  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  هدنز  هدنز  دمآیم و  رامش 
داهن رد  یناسنا  حور  دوجو  هرابرد  تسنادیم ، روک  قاجا  ار  دوخ  رتخد ، نیدنچ  دوجو  اب  رـسپ  یب  درم  کی  دربب ، ثرا  هب  ار  شردپ  ِنز 

دوب و…  اههیلاوش  ناناولهپ و  تفلک  تفریم ، رامش  هب  یشایع  سلاجم  یمرگرس  لمجت و  رازبا  نز  دنتشادیم و  اور  دیدرت  کش و  نز ،
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رپ ار  شدرم  تغارف  تاـقوا  طـقف  هک  دـشیمن  بوسحم  فرـصمیب  هدـناماو و  يدوجوم  ینعی  دوـبن ؛ نز  طـقف  نز  نارود ، نیا  رد  رگید 
یناوتان يدمآراکان و  يانعم  هب  لزنم  رد  نز  دوجو  درکیم . هرادا  ار  یمالـسا  توعد   داهج و  گرزب  رایـسب  ههبج  زا  یـشخب  هکلب  دنک ؛

طقف هک  نارگتوـعد  نادـهاجم و  رداـم  رـسمه و  ناوـنعهب  اـهنت  هـن  تـشاد و  لرتـنک  رد  تیعطاـق  اـب  ار  هعماـج  یلخاد  شخب  وا  دوـبن . وا 
رد حالس  ینابیتشپ ، ياهراک  رب  هوالع  دشیم و  رـضاح  یگنج  نیدایم  رد  رایع  مامت  زابرـس  کی  ناونعهب  هکلب  دشاب ، زابرـس  هدننکدیلوت 

، نآرق تباتک  دـننام : ییاهراک  هب  نز  مالـسا ، هدـنز  لاعف و  تایح  رـصع  رد  بدا و  ملع و  هزوح  رد  . تخادرپیم یماـظن  داـهج  هب  تسد 
هب ور  یمالسا ، تما  لابقا  تخب و  هراتـس  تفرگ و  لکـش  یکاندرد  بالقنا  اما  تخادرپ ؛ سیردت  میلعت و  اوتف و  رودص  ثیدح ، تیاور 

ندرکشکورف یپرد  نز  روضح  مکمک  بیترتنیدـب  درب و  ورف  يدوبان  ماکرد  ار  هدـمآ  تسد  هب  ياهیگدـنبات  زا  يرایـسب  داهن و  لاوز 
روما تحاس  رب  ار  یکلهم  هبرـض  طاطحنا ، نیا  . دـش دودـحم  هناخ  راوید  راهچ  هب  گنرمک و  هعماج ، حطـس  رد  مالـسا  نید  همانرب  تیلک 

ود ار  نانآ  ياهدرد  رما  نیا  دندش و  یگنهرف  یماظن و  رامعتسا  محریب  هجنپ  راتفرگ  يرادیب ، مایتلا و  زا  لبق  هک  تخاس  دراو  ناناملـسم 
، یملع یتعنـص ، يداصتقا ، عاضوا  كاندرد ، عاضوا  نیا  اب  نامزمه  تخادـنا . ریخأت  هب  ار  ناشتکرح  يرادـیب و  ناکما  تخاس و  نادـنچ 

ياههبرجت زا  يرادربهرهب  اب  دندش  ریزگان  ناناملسم ، هژیوهب  نایقرش و  اب  لماعت  يارب  تفای و  يروابلباقریغ  ناماس  نایبرغ ، یسایس و … 
بیترتنیدب دنزادرپب و  زین  ناناملـسم  دیاقع  راکفا و  رتدـنمماظن  رتهب و  ییاسانـش  هب  دوخ  یبهذـم  ياهتأیه  ناناگرزاب و  ناسانـشرواخ ،

ِلالقتـسا هب  داقتعا  مسیرالوکـس و  ياههیاپ  نیلوا  ماگنه ، نیا  رد  دـندرک . مهارف  ار  ینید  يداقتعا و  روما  رد  ههبـش  داجیا  هنیمز  هتفرهتفر 
یـصاخ فادها  اب  جیورت  نیا  نامگیب  . تفای جاور  دزاسب » ار  نتـشیوخ  دناوتیم   » تسا و تاذ  هب  مئاق  يدوجوم  وا  هکنیا  ناسنا و  یتاذ 

نآ هب  دوخ  ینید  یخیرات و  ياـههنیمز  ساـسارب  اـپورا  هک  دوب  ییاـهشرگن  تاداـقتعا و  شرتسگ  نآ ، یلـصا  فدـه  هک  تفرگ  لـکش 
یثداوح ریس  اب  بسانتم  یبرغ و  ياهوگلا  قباطم  نز ، هلأسم  یسررب  لیلحت و  نالک ، حرط  نیا  ياهشخب  نیرتمهم  زا  یکی  دوب . هدیـسر 

، نردم تعنـص  نیا  موادت  يارب  ورنیازا  دوب ؛ تعنـص  کینکت و  نانآ ، یندمت  ياهدامن  نیرتزراب  هلمجزا  . دوب هداد  خر  برغ  رد  هک  دوب 
ندرک ادج  مه  زا  هداوناخ و  ماظن  ندرکینابرق  تفرگ ، لکـش  هار  نیا  رد  هک  یتامادقا  هلمج  زا  دـننز ؛ تسد  يراک  ره  هب  دـندوب  ریزگان 

زا عنام  هک  دـنزادرپب  يروما  همه  ریقحت  هب  رتشیب  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـندش  ریزگان  اتـسار  نیا  رد  دوب و  رگیدـکی  زا  نآ  ياـضعا 
عجرم نیرتربـتعم  هب  هسنارف  بـالقنا  تکرب  زا  هـک  ناـملراپ ـــ  نـتفرگ  تـسد  رد  اـب  نارادهیامرـس  ورنـیازا  . دـشیم رما  نـیا  هـب  لوـصو 
تیاهن رد  هک  درکیم  رسیم  هاتوک و  ار  فده  نیا  هب  ندیسر  هار  هک  دنتخادرپ  یتاررقم  نیناوق و  عضو  هب  دوب ــ  هدش  لیدبت  يراذگنوناق 

تسا و درم  نز و  يربارب  ثحب  نویسناونک ، نیا  یلـصا  داینب  هیامناج و  . دیماجنا نانز  زا  ضیعبت  هنوگره  عفر  نویـسناونک  هب  تالوحت  نیا 
يرادربهرهب هعـسوت و  عوضوم  رد  دیاب  هک  نانچ  هدش و  هتفرگ  هدیدان  نز  شقن  نونکات ـــ  هتـشذگ  زا  خیرات ـــ  لوط  رد  هک  تسا  دقتعم 

، دیدج سناسنر و  رصع  یتح  اطسو و  نورق  رد  یبرغ  نز  رابفسا  عضو  هب  تبسن  رما  نیا  مالـسا  هاگدید   زا  تسا . هدشن  رادروخرب  نآ  زا 
درم نز و  نایم  هنامحریب  هنامیخژد و  تباقر  اریز  دـشاب ؛ ناـنآ  هار  ارف  یغارچ  هباـثم  هب  دـناوتیم  دوشیم و  بوسحم  ولج  هب  ماـگ  کـی 

اهكاکطــصا و ناـکما  اـت  دوـب  نویــسناونک  نـیا  ریظن  ياهدـهاعم  دنــس و  دوـجو  مزلتــسم  رگیدـکی ، بـیقر  راـکمه و  ناوـنعهب  یبرغ 
کی دح  ات  نویـسناونک  نیا  شقن  رابتعا و  هک  درادن  ناکما  لاحنیااب  دناسرب . نکمم  دح  نیرتمک  هب  ار  یناسناریغ  نشخ و  ياهدروخرب  

ياهروشک همه  ندرک  مزلم  يارب  یناهج  رامعتسا  رابکتسا و  ددعتم  يداصتقا  یسایس و  ياهشالت  دشاب . يواعد  دیفـس   شیر  یجنایم و 
اههـعفارم هنوـگنیا  زارتمـهم  يرما  رگناـیب  نویــسناونک ، نـیا  ياوـتحم  داـفم و  هـب  يدــنبیاپ  شریذــپ و  هـب  ناناملــسم  هژیوهـب  ناـهج و 

یگنهرف و ياهرتسب  ندروآ  مهارف  دـنمزاین  نامگیب  تسایـس ، تردـق و  داصتقا ، علـض  هس  اب  ینوعرف  یثلثم  ناونعهب  ندـشیناهج  . تسا
رازاب نایم  وگوتفگ  مهافت و  داجیا  يارب  شالت  تسا . هیامرسو  لوپ  محریب  ياههبارا  عنامیب  مارآ و  كولـس  وریـس  يارب  مزال  یتفرعم 

يرتسگ ناهج  نیا  يارب  مزال  مهم و  ماگ  نیتسخن  رگید ، يوس  زا  يژرنا  هیلوا و  داوم  ینغ  نداعم  وس و  کـی  زا  هیامرـس  دـیلوت و  راـک و 
یـسارکومد و ریظن  حـضاو   رما  کی  رب  قفاوت  هار  زا  طقف  يراذگهیامرـس ، ریذـپانییادج  همزـال  ناونع  هب  رارقتـسا  تاـبث و  داـجیا  تسا .
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نانز و نآ  زا  روظنم  نامگیب  هک  نازرا  راک  يورین  تسا . ریذـپناکما  لغـش و …  راک ، داجیا  هافر ، موزل  هنیمز  رد  مدرم  يارآ  هب  هعجارم 
کی رایع  مامت  لوصحم  هکلب  تسین ؛ یتفرعم  ماظن  هفـسلف و  کـی  نویـسناونک  نیا  . تسا هیـضق  نیا  زا  یمهم  شخب  زین  دنتـسه  ناـکدوک 
یبرغ داژن  لقع و  خیرات ، يرترب  هب  داقتعا  اب  دخرچیم و  يزکرم ) برغ   ) يرادم برغ  روحم  رب  هک  تسا  یصاخ  یتفرعم  یفسلف و  ماظن 

ریزگاـن دوب ، هدـش  یحارط  ناـیدا  اـهگنهرف و  ریاـس  هب  زیمآ  مارتـحا  یهاـگن  اـب  دوب و  نیا  زا  ریغ  رگا  تسا و  هدـش  بیوـصت  نیودـت و 
زا یکاـح  هدـهاعم ، نیا  رد  سدـقم  یناـیحو و  هشیدـنا  هنوگره  نادـقف  . تشاد دوـخ  اـب  زین  ار  اههاگدـید  اـهگنهرف و  نیا  زا  ییاـههرهب 
ای دـناهدرک  ادـج  مه  زا  ار  رـصیق  ادـخ و  مهـس  هک  ییاهرواب  نایدا و  يارب  رما  نیا  رگا  تسا و  نآ  يارچ  نوچیب و  ندوب  یتسیرالوکس 

ادخ تسد  هک  دوش  عقاو  ینید  بتکم و  هجوت  دروم  دناوتیمن  یلو  دشاب ؛ لوبق  لباق  دناهتـشادنپ ، هاتوک  یناف  يایند  نیا  زا  ار  ادخ  تسد 
هک تسا  یبـتکم  لوبق  دروـم  دـیدرتیب  دراد ، دوـجو  هدـهاعم  نیا  رد  یتانـسح  تاریخ و  رگا  دـنادیم . لـیخد  روـما  همه  رد  هراوـمه  ار 

ینامیپ دـهع و  ره  زا  لبق  دوشیم ، هدـهاشم  نانز  هزوح  رد  هژیوهب  ياهنیمز  ره  رد  یتفآ  رـش و  رگاو  دـنادیم  نموم  هدـشمگ  ار  تمکح 
ینامز اهنت  مالـسا  نانآ ، هرابرد  دوجوم  ياهیتساکان  نانز و  هیلع  تنوشخ  هنیمز  رد  هک  دننادیم  ناهاگآ  تسا . نآ  راجزنا  رفنت و  دروم 

يرادـیب نونکا  نیا ، رب  نوزفا  دـنک . هدولآ  روما  نیا  هب  ار  شتـسد  دوخ ، ینایحو  ياـنبم  لوصا و  ساـسارب  هک  دوب  دـهاوخ  مرجم  مهتم و 
یقوقح یهقف و  روما  زا  يرایـسب  نینچمه  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  یگدـنز  فـلتخم  ياـههصرع  رد  ار  یگرزب  تـالوحت  یمالـسا  ریگارف 

نیا ورنیازا  تسا و …  هتفرگ  رارق  رظندروم  تعیرـش  نید و  دـصاقم  فادـها و  هظحـالم  رب  ینتبم  هاگدـید  هیاـس  رد  هدـش و  يرگنزاـب 
ياهتریـصب شخبییانـشور  نانز ، هژیوهب  ناـسنا و  هراـبرد  یمالـسا  شخبییاـهر  یلاـعتم و  هدـهاعم  رگید  راـب  اـت  هدـش  مهارف  ناـکما 

اب وا  ینونک  تیعضو  هسیاقم  كاندرد ، نخـس  نیا  زا  روظنم  نامگیب  مینادیم ، طحنم  ار  نانز  تیعـضو  هزورما  ام  رگا  دشاب . هتفرگرابغ 
رب نانز  تیعضو  هب  ندیشخب  دوبهب  هرابرد  مالـسا  يدیحوت  همانـساسا  هک  تسا  دیما  ورنیازا  یبرغ ؛ نز  تیعـضو  اب  هن  تسا  مالـساردص 

تاجن یتفرعم  یگنهرف و  ندوب  یبطق  کت  ندوب و  یتحاس  کـت  زا  رگید  راـب  ار  ناـهج  دـیآ و  دـیدپ  یمالـسا  یـسانشتفرعم  ياـههیاپ 
ار رظن  دروم  هلاسم  بناوج  همه  هک  دشاب  ریگارف  عماج و  نانچ  هک  تسا  دـیفم  لوقعم و  یماگنه  طقف  نویـسناونک ، نیا  هب  نتـسویپ  . دـهد
نز مان  هب  مصاختم  هاگودرا  ود  هب  ناسنا  هیزجت  هک  تسین  یکش  درادرب . نایم  زا  ار  ییوگیلک  يرگنیئزج و  ضقانتم  تفآ  دریگربرد و 

نودب تسا و  یسنج  هناتـسرپ و  داژن  دنک ، رظن  نیفرط  زا  یکی  هب  یقیقح  دح  زا  شیب  هک  ياهدهاعم  ره  تسین و  مادک  چیه  عفن  هب  درم  و 
زا کی  ره  هک  ياهمین  ود  هن  اما  دنتسه  ؛ تیرشب  همین  ود  درم  نز و  مالسا ، رظن  زا  . تسا نکممریغ  یـشوخ  ریخ و  هب  شندشیهتنم  کش 

ا بـا ــ هرا د کـ ـــ یآر ـــ ا ب ــ ت تفص     مه  ـد  یا ــ تفج ب ییا  تف مـ ــ :ج انالوم لوق  هب  دنهد ؛ همادا  دوخ  تایح  هب  يرگید  نودب  دنناوتب  اهنآ 
ا    ـــ هب پ دـیآ  گـنت  ود  زا  شفک  یک  ــ رگر ی گـ ــ نرد هزو  ــ شفک و م تف  ــ ود ج رد  رگد     ـــ مه لا  ــ ثم ر  ــ ـد ب یا ــ تف ب ـــ ت ج ــ حلـصم

ـت ـسارگر ــ چـیه گ يدـید  هشیب  ر  ــ یـش تف  ـــ ج گرزب         رگید  نآ  درُخ و  کی  رد ، تف  ــ ار ج وت  ر  ــــ ـد م یان راـک  شتف  ــ ود ج ر  ــ ه
هدـش مسر  فیلاکت  ماجنا  زا  شیپ  قوقح ، هبلاطم  هزورما  هچرگا  لا  ــ لاـم م رگد پـر  در و  یک خـ ـــ نآ ی لاو     تف جـ ـر جـ تـش ـد بـر  یا نـ

انب ار  يرـشب  دـیفم  حـلاص و  ندـمت  تراـمع و  یـسانشدرد ، يزوـسلد و  هنوـگره  زا  رود  هب  هدـیا و  نیا  ساـسارب  ناوـتیمن  یلو  تسا  ،
راشرـس ، دوس  اب  هراومه  یلو  تسین ؛ نادنزرف  هداوناخ و  دوس  هب  هشیمه  هناخ ، ِراک  ریقحت  هناخراک و  رد  راک  سیدقت  و  جیورت   تخاس .

ياهرظن هب  ار  دوخ  تقیقح  ددنسپیمن و  رما  ِرهاظ  رد  ار  هبناج  همه  تاواسم »  » مالـسا رگا  . دنکیم رپ  ار  رازاب  لها  نارادهیامرـس و  بیج 
دوجو ناکما  نیا  شاک  يا  دزاسیم . نایامن  ار  تلادـع »  » تقیقح نآ ، ریگارف  هفـسلف  هبناـج  همه  يوجوتسج  دـهدیمن ، ناـشن  یحطس 

رکذ هب  اـجنیا  رد  دـندرکیم . ضوع  رگیدـکی  اـب  ار  دوخ  ياـج  اـیور ، ینیریـش  تقیقح و  یخلت  هدـش ، هک  مه  هظحل  کـی  يارب  تشاد 
تسناوت دنهاوخ  دنهد ، ماجنا  ار  نادرم  ياهراک  ًالماک  دنهاوخب  نانز  رگا  .» تسین فطل  زا  یلاخ  هک  مزادرپیم  تنارود » لیو   » زا یبلطم 

نیا ینعی  دـنهد ؛ ناشن  يرتهب  قوذ  نانز  دـیاش  اما  دـنوش ؛ ربارب  نانآ  اب  تهج  ره  زا  ینهذ  یقالخا و  تافـص  رد  دـننک و  تباقر  نانآ  اـب 
نهذ هک  دنبایرد  نانز  زین  دنوش و  عقاو  نانز  دیلقت  دروم  هک  دنتسین  شیاتس  همه  نیا  لباق  نادرم  هک  دنبایرد  نانآ  درذگب و  دیلقت  نارود 
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هک ینامز  زین  تسا و  سنج  ره  صاخ  یعیبط ، فیاظو  يارجا  رد  لامک  ییاـبیز و  دـننام  زین  تداعـس  تسا و  هناگادـج  زیچ  ود  شوه  و 
هب نآ  يارب  هک  دننادب  ینف  ار  يردام  تسا ؛ ندوب  لماک  نز  مهم  هکلب  تسین ؛ يراک  ندشصقان  ِدرم  هک  دننادب  دننکیم ، غیلبت  ار  يدازآ 

، ام رنه  نیرتگرزب  هک  دنبایرد  دیاش  هرهم و  چیپ و  خرچ و  هرقرق و  مرها و  ندرب  راک  هب  رد  هک  تسا  مزال  دادعتسا  شوه و  هزادنا  نامه 
يزاس ناسکی  يارب   رارـصا  زومرم و  شالت  همه  نیا  تسا ، هدـمآرب  یبرغ  ناهاگآ  زا  یکی  مارآاـن  داـهن  زا  هک  نخـس  نیا  تسا ». نیمه 

اما تسه ؛ زین  اهشالت  هنوگنیا  تایضتقم  میهافم و  كرد  راتـساوخ  هکنیا  نمـض  دنکیم . راکنا  ار  نادرم  نانز و  هاگیاج  تیـصخش و 
هنهک و روما  هب  ار  دوخ  نهذ  تقو و  زگره  بلط ، هاج  نارادمتسایس  رادهیامرـس و  ناراد  هناخراک  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  تقیقح  نیا 
تافآ و هب  اهناسنا  هداوناخ  هناـخ و  ندرک  ناریو  اـههناخراک و  يداـبآ  هکنیا  زا  لـفاغ  یلو  دـننکیمن ؛ لوغـشم  قـالخا  ریظن  یـسردنم 
رد نآ  اب  رابکی  تیرشب ، هک  نانچ  دوشیم ؛ جراخ  ناسنا  لرتنک  زا  هتـساوخان  یهاگ  اهنآ ، رب  هطاحا  ناکما  هک  دیماجنادهاوخ  یتارـضم 
هب تیاـهن  رد  یلو  دــش ؛ ورهـبور  يداـصتقا ـــ  دــعب  رد  مـه  نآ  تاواـسم ـــ  يرارقرب  يربارب  يارب  شـالت  هـبرجت  اــب  نــالک و  یحطس 

تاواسم ياهيروئت  يایاقب  راثآ و  زا  دوخ  ياقب  يارب  يرادهیامرـس  دـیدج  ناهج  راگنا  یلو  درک . اهر  ار  نآ  دربِیپ و  نآ  ندوبیفاـکان 
يواسم مه  اب  زگره  دیشروخ  هام و  . دناهدش دودرم  خیرات  عامتجا و  تیعقاو  اب  ییورایور  رد   هک  دربیم  هرهب  ياهنابلط  ناسکی  هنایارگ و 

ًاقافتا هک  دهد  ماجنا  ار  شدوخ  راک  کی  ره  هک  تسا  نیا  مهم  تسین . دیشروخ  ياجیب  سیدقت  هام و  ریقحت  يانعم  هب  رما  نیا  دنتسین و 
مالسا رظن  زا  دارفا ، تیـسنج  ياجیب  مارتحا  رابتعا و  رب  دیکأت  هنوگره  دیآیم . لصاح  هار  نیمه  زا  ًافرـص  ود ، نآ  يدوجو  یقیقح  هرمث 
یندمت رهاظم  لوبق  ای  در  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  ناناملـسم  ورنیازا  دنادیم ؛ رتروفنم  ياهلیبق  یموق و  ياهتیبصع  زا  ار  نآ  تسا و  دودرم 

ناهنپ و ياهیگژیو  حیحـص  هصرع  اب  دـنرامگ و  تمه  دوخ  یندـمت  ياهتردـق  ینیرفآ  زاب  ینید و  هشیدـنا  يزاسزاب  هب  دـیاب  نارگید 
هبور یندمت  هتخیر  مهرد  داهن  زا  هک  ارذگ  یـضراع و  رما  نیا  نامگیب  دنوش . ملاع  هوسا »  » رگید راب  دوخ ، هدـناملطعم  ياهيدـنمناوت 

. اهرازبا هن  تسا  شخبرمث  یلاعتم و  فادها  تسا ، راگدنام  هچنآ  دراد ؛ يدودحم  رمع  تسا ، هدمآ  دیدپ  لاوز 

ناریا ناگیاسمه  تردق  راتخاس 

يزوف  ییحی 
ریهامج داحتا  یـشاپورف  هدـیکچ : ناتـسنمرا - ) ناجیابرذآ ، ناتـسنمکرت ،  ) یلامـش ناگیاسمه   . ناریا ناگیاسمه  تردـق  راـتخاس  ناونع 

نیرتـمهم زا  هک  دروآ  دوـجو  هب  ناریا  یلم  تینما  اـب  طاـبترا  رد  ار  یلئاـسم  دـیماجنا  لقتـسم  يروـهمج  هدزناـپ  لیکـشت  هب  هک  يوروـش 
. دشاب یم  قباس  يوروش  زا  هدش  ادج  لقتسم  يروهمج  هس  اب  ناریا  یگیاسمه  نآ  ياهدمایپ 

ياهتهباشم ياراد  ناریا  یبونج  ناـگیاسمه  نوچمه  زین  دـنا  عقاو  ناریا  لامـش  رد  هک  ناـجیابرذآ  ناتـسنمرا و  ناتـسنمکرت ، ياـهروشک 
هعومجم کی  رد  زین  ار  اهنآ  ناوت  یم  اذـل  دوش . یم  یـشان  قباـس  يوروش  هب  اـهنآ  یگتـسباو  زا  رما  نیا  هک  دنـشاب  یم  رایـسب  يراـتخاس 

نیا هک  دنتـسه  یلماوع  یگنهرف  تاکرتشم  یخرب  هیـسور و  هب  اهنآ  یـسایسو  یماظن  يداصتقا ، یگتـسباو  داد . رارق  یـسررب  دروم  دحاو 
یـسررب هب  ًالامجا  اـهنآ  یـسایس  يداـصتقا و  كرتشم  ياـهیگژیو  یـسررب  نمـض  هلاـقم  نیا  رد  دـنزاس . یم  کـیدزن  مه  هب  ار  اـهروشک 
یـسررب دروم  اهنآ  یماظن  راتخاس  يریگ  لکـش  رد  ار  روکذـم  لماوع  شقن  تخادرپ و  میهاوخ  زین  اهروشک  نیا  کـیاکی  تایـصوصخ 

راتخاس ناجیابرذآ - ناتـسنمرا -  ناتـسنمکرت - ناریا - ناگیاسمه  تردق  يوروش - ریهامج  داحتا  یـشاپورفهژاو  دیلک  : داد میهاوخ  رارق 
ناریا یلم  تینما  اب  طابترا  رد  ار  یلئاسم  دیماجنا  لقتـسم  يروهمج  هدزناپ  لیکـشت  هب  هک  يوروش  ریهامج  داحتا  یـشاپورفیسایس  تردق 

ياهروشک . دشاب یم  قباس  يوروش  زا  هدش  ادـج  لقتـسم  يروهمج  هس  اب  ناریا  یگیاسمه  نآ  ياهدـمایپ  نیرتمهم  زا  هک  دروآ  دوجو  هب 
رایسب يراتخاس  ياهتهباشم  ياراد  ناریا  یبونج  ناگیاسمه  نوچمه  زین  دنا  عقاو  ناریا  لامش  رد  هک  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  ناتـسنمکرت ،

یسررب دروم  دحاو  هعومجم  کی  رد  زین  ار  اهنآ  ناوت  یم  اذل  دوش . یم  یـشان  قباس  يوروش  هب  اهنآ  یگتـسباو  زا  رما  نیا  هک  دنـشاب  یم 
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مه هب  ار  اهروشک  نیا  هک  دنتـسه  یلماوع  یگنهرف  تاکرتشم  یخرب  هیـسور و  هب  اـهنآ  یـسایسو  یماـظن  يداـصتقا ، یگتـسباو  داد . رارق 
نیا کیاکی  تایصوصخ  یسررب  هب  ًالامجا  اهنآ  یسایس  يداصتقا و  كرتشم  ياهیگژیو  یسررب  نمـض  هلاقم  نیا  رد  دنزاس . یم  کیدزن 

- فلا : داد میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  اـهنآ  یماـظن  راـتخاس  يریگ  لکـش  رد  ار  روکذـم  لـماوع  شقن  تخادرپ و  میهاوخ  زین  اـهروشک 
لامش زا  ناتسقازق ، يروهمج  اب  لامش  زا  تسا ، هدش  عقاو  يزکرم  يایسآ  یبرغ  بونج  رد  هک  ناتسنمکرت  يروهمجکیتیلوپوئژ  تیعقوم 

مه ناردنزام ) ناسارخ ، ياهناتـسا   ) ناریا یمالـسا  يروهمجاب  بونج  زا  ناتـسناغفا و  اب  یقرـش  بونج  زا  ناتـسکبزا ، يروهمج  اب  یقرش 
تسا عبرم  رتمولیک  رازه  دودـح 488  یتحاسم  ياراد  يروهمج  نیا  . تسا دودـحم  یقرـش ) لحاوس  ) رزخ يایرد  هب  برغ  زا  هدوب و  زرم 

لحاوس بسانم  ردـنب  اهنت  تسا و  رزخ  يایرد  رواجم  برغ  زا  ًالک  ناتـسنمکرت  . دـشاب یم  موقاوق  فورعم  يارحـص  نآ  مجنپ  راـهچ  هک 
دـصهن زا  رتمک  لوط  هب  يزرم  اـب  زین  ناتـسنمکرت  بونج  دراد . رارق  يروهمج  نیا  كاـخ  رد  کلوسونـسارک  ماـن  هب  هچاـیرد  نیا  یبرغ 

تسا و دودحم  ناریا  ناسارخ  ناردنزام و  هب  ربکا  هللا  لابج  زا  یـشخب  كرتا و  هناخدور  ناردـنزام و  يارحـص  نمکرت  قیرط  زا  رتمولیک 
مغر هب  تسا . دابآ  قشع  نآ  تختیاـپ  كرهـش و  رهش و 74  ياراد 15  يروهمج  نیا  دوـش . یم  متخ  ناتـسناغفا  هب  نآ  بوـنج  رگید  مین 
ناور ياهنـش  هدرم و  یلگ  ياهنیمز  اهراز و  هروش  زا  نآ  یـضارا  هیقب  زبس  ياهدحاو  یخرب  زجب  رزخ ، يایرد  اب  يروهمج  نیا  ترواجم 

اریز دشاب ، یم  رادروخرب  يا  هژیو  زایتما  زا  تسا  زرم  مه  ناریا  اب  هک  يزکرم  يایسآ  روشک  اهنت  ناونع  هب  ناتسنمکرت  . تسا هدش  لیکشت 
دنراد سامت  هیسور  زا  جراخ  ناهج  اب  نیچ  هدنام  بقع  ًاتبسن  یبرغ و  شخب  ناتسناغفا و  قیرط  زا  اهنت  يزکرم  يایسآ  رگید  روشک  راهچ 

. تسا ناشیا  تامازلا  زا  ناتـسکاپ  سراف و  جـیلخ  هیکرت ، هنایمرواخ ، هب  یـسرتسد  تهج  ناتـسنمکرت  قیرط  زا  ناریا  اب  طابترا  يرارقرب  و 
یم يزکرم  يایـسآ  رد  دوخ  شقن  يافیا  تهج  یبسانم  هرهب  زایتما  نیا  زا  یگنهرف ، اـی  یتیعمج  ياهفعـض  زا  یخرب  مغر  هب  ناتـسنمکرت 

یسایس تالکشم  هب  هجوت  اب  نوچ  هدناسانش ، يزکرم  يایسآ  هرجنپ  ناونع  هب  ار  ناتـسنمکرت  ییایفارغج ، یگژیو  نیا  رگید  يوس  زا  درب .
یم ناتــسنمکرت  ناریا و  هار  زا  اـهروشک  نـیا  هـب  نارگید  یــسرتسد  بساــنم  هار  اــهنت  نـیچ  برغ  نیمزرــس  تالکــشم  ناتــسناغفا و 

زا ناتـسغاد ، هب  لامـش  زا  ناریا ، هب  بونج  زا  تسا ، هدـش  عقاو  رزخ  يایرد  لحاس  رد  زاقفق و  قرـش  رد  هک  ناجیابرذآ  يروهمج  . دـشاب
رب 86600 غلاب  نآ  تحاسم  دوش . یم  دودحم  هیکرت  ناتسنمرا و  هب  برغ  فرط  زا  رزخ و  يایرد  هب  قرـش  زا  ناتـسجرگ ، هب  یبرغ  لامش 
عبرم و رتـمولیک  تعـسو 5500  اـب  ناوجخن  راـتخمدوخ  يروهمج  لـماش  نینچمه  يروهمج  نیا  تسا . وکاـب  نآ  زکرم  عـبرم و  رتـمولیک 
. تسا رفن  رازه  تیعمج 188  عبرم و  رتـمولیک  تعـسو 4400  اب  غاب  هرق  ونروگ  ماـن  هب  راـتخمدوخ  هقطنم  کـی  رفن و  رازه  تیعمج 295 
زا نوریب  يروـهمج  نـیا  نوـچ  تساـهیناجیابرذآ ، یگدـنکارپ  ترثـک  ناوـجخن  راـتخمدوخ  يروـهمج  ندـمآ  دوـجو  هـب  یلــصا  تـلع 

يراتخمدوخ موزل  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  لماع  نیا  دـشاب . یم  ناتـسنمرا  ناریا و  نیب  ام  ناجیابرذآ  يروهمج  ییایفارغج  بوچراهچ 
نیرت یلـصا  عقاو  رد  دشاب . یم  ناریا  هب  تبـسن  نآ  تیعقوم  يروهمج ، نیا  ییایفارغج  مهم  یگژیو  تسا  هدومن  باجیا  هقطنم  نآ  رد  ار 

رتمولیک هدزاود  زج  هب  تسا . ناریا  روشک  قباس ، يوروش  هدـش  هیزجت  ياهیروهمج  زا  جراخ  ياـهروشک  هب  ناـجیابرذآ  یـسرتسد  قیرط 
هار تسا ، هیکرت  اـب  روشک  نیا  طاـبترا  يارب  مزـال  تیلباـق  دـقاف  ناـجیابرذآ  زا  ناوـجخن  ییادـج  تلع  هب  هک  هیکرت  ناوـجخن و  نیب  زرم 

ییایرد بوخ  طابترا  ناکما  اهنت  هن  يروهمج  نیا  برغ  رد  رزخ  هچایرد  درادن . دوجو  طاقن  رگید  هب  ناجیابرذآ  یسرتسد  يارب  يرگید 
اب هقطنم ، نیا  رد  تفن  ياـههاچ  دوـجو  هـکلب  دزاـس ، یم  مـهارف  ار  هیـسور  ناتـسقازق و  ناتـسنمکرت ، ناریا ، اـب  ناـجیابرذآ  یناریتـشک  و 

ناجیابرذآ يارب  ار  هچاـیرد  نیا  یتاـیح  تیمها  نآ ، هدودـحم  رد  هریخذ  رپ  هدـشن  جارختـسا  عباـنم  هکـشب و  رازه  هنازور 500  جارختسا 
ساسح و رطخ  اب  ار  ناجیابرذآ  طابترا  زاقفق ، ياهکمک  قیرط  زا  هیسور  ناتـسغاد  اب  روشک  نیا  یگیاسمه  نینچمه  . دیامن یم  صخـشم 

تابث یب  تیعـضو  زا  رظنفرـص  زین ، ناتـسجرگ  اب  يروهمج  نیا  يزرم  مه  دـنک  یم  لیهـست  یلامـش  زاـقفق  نیـشن  ناملـسم  زیخ و  نارحب 
ًانمض تسا . هتخاس  مهارف  ار  هیـسور  ییاپورا  شخب  هایـس و  يایرد  اب  ناجیابرذآ  طابترا  ناکما  يروهمج ، نیا  رد  یلعف  یتینماو  یـسایس 

هب لامش  برغ و  زا  ناریا ، هیکرت و  هب  بونج  زا  زین  ناتسنمرا  يروهمج  . دیامن یم  افیا  یکیژتارتسا  مهم و  یشقن  هیـسور  يارب  ناجیابرذآ 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ تختیاپ  عبرم و  رتمولیک  رازه  یس  دودح  ناتسنمرا  يروهمج  تحاسم  تسا . دودحم  ناجیابرذآ  يروهمج  هب  قرـش  زا  ناتـسحرگ و 
هب لحم  یلوق  هب  هک  رتم  عافترا 5200  هب  تارارآ  هلق  تسا و  يا  هدیشک  کلف  هب  رس  ياههوک  زا  هدیشوپ  نیمزرـس  نیا  دشاب . یم  ناوریا 
زا تخـس  ینالوط و  ياهناتـسمز  هفاضا  هب  تشک  لـباق  ياـهنیمز  دوبمک  . تسا نآ  هطقن  نیرت  عفترم  دـشاب ، یم  حون  یتشک  نتـسشن  لـگ 

هراومه ایـسآ  اپورا و  لاصتا  لحم  رد  هقطنم  نیا  ندـش  عقاو  ناتـسنمرا ، رد  تسیز  يراوشد  مغر  هب  دنـشاب . یم  نیمزرـس  نیا  ياهیگژیو 
رانک رد  رما  نیمه  دـش . یم  دـندوب  تباقر  رد  رگیدـکی  اب  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاپورا  ییایـسآ و  گرزب  ياهتردـق  هجوت  بلج  بجوم 

، اـهوتاردا ناـمروشک ، ناـیم  ياـهگنج  رد  هراومه  ناتـسنمرا  دوب . نآ  ناـنکاس  یگـشیمه  یمزر  یگداـمآ  ببـس  یعیبـط  راوشد  دـهاوش 
یلئاح هلزنم  هب  نیمزرـس  نیا  ریخـست  تلع  نیمه  هب  درک . یم  افیا  ار  يا  هدـننک  نییعت  شقن  ناکرت  بارعا و  نایمور ، ناـیناریا ، ناـینانوی ،

نیا هک  تسا  نیا  ناتـسنمرا  يروهمج  ياـیفارغج  رگید  یگژیو  . دوب تردـق  نیا  رظن  دروم  هراومه  دـمآ و  یم  رامـش  هب  نئمطم  یعیبط و 
راکشآ تموصخ  ياراد  ناشیا  اب  هک  تسا  هیکرت  ناجیابرذآ و  ياهروشک  هرصاحم  رد  قرش ، بونج و  زا  ایرد  هب  یسرتسد  نودب  روشک 

ار نآ  تسا  هتسناوتن  هاگچیه  یتلصخ  ياهداضت  تلع  هب  هک  دوش  یم  دودحم  ناتسجرگ  یحیسم  روشک  هب  برغ  زا  ناتـسنمرا  دشاب . یم 
یگنج ًامیقتسم  هاگچیه  ینید  توافت  مغر  هب  هک  دوش  یم  متخ  ناریا  یمالسا  نیمزرس  هب  نآ  بونج  زا  یشخب  دنادب . دوخ  یعیبط  دحتم 

ياهینمزرس اب  روشک  نیا  دامتعا  لباق  يارجم  اهنت  بیترت  نیا  هب  تسا . هتـسج  دوس  نآ  زا  نمأم  ناونع  هب  یعطاقم  رد  هکلب  هتـشادن ، نآ  اب 
روشک دروآ ، یم  رامـش  هب  ناگیاسمه  رگید  اهـسور و  اب  طابترا  رد  هنزاوم  یلاـمتحا  مرها  یـسایس  تیعقوم  تلع  هب  ار  نآ  هک  سور  ریغ 

اب ناتـسنمرا  طابترا  لماوع  رگید  زا  زین  ناشیا  اب  طابترا  هب  لیم  ناریا و  رد  ناـهج  ینمرا  ياـهتیلقا  نیرتگرزب  زا  یکی  روضح  تسا . ناریا 
رییغت ار  ریخا  نینوخ  گنج  ییاهن  لح  هار  دشاب و  یم  اهزرم  تارییغت  قاتشم  ًادیدش  هک  تسا  ییاهروشک  هرمز  رد  ناتسنمرا  تسا . ناریا 

ات دنشوک  یم  دنناد  یم  ییایفارغج  تیعقوم  نیا  زا  یشان  ار  دوخ  ترجاهم  هک  زین  ناهج  رسارس  هنمارا  دناد . یم  نیلاتـسا  هرود  تادحرس 
، يوروش ریهامج  داحتا  یشاپورف  یپ  ردیـسایس  تردق  راتخاس  .ب - دندرگ هقطنم  يزرم  تارییغت  ثعاب  هیـسور  برغ و  تیامح  بلج  اب 

هدش یسایس  يربهر  لرتنک  تردق و  بسکای  ظفح و  روظنم  هب  یلصا  هورگ  هس  ییورایور  هنحـص  زاقفق  يزکرم و  يایـسآ  ياهیروهمج 
اهلکشت رد  یلحم  تسینومک  بازحا  لالحمضا  هب  هجوتاب  نونکا  هک  نیشیپ  ماظن  هب  هتـسباو  ناگبخن  فلا –  : زا دنترابع  اههورگ  نیا  دنا .

شقن میدق  ماظن  رد  هک  یملع  ناگبخن  نارکفنـشور و  زا  بکرم  کیتارکمد  یلم و  ياههورگ  .ب - دنا هتفای  نامزاس  دیدج  ياههورگ  و 
رد دنشاب . یم  تموکح  هرادا  رد  نآ  يارب  یمهس  نتفای  ددصرد  مالـسا ، تایح  دیدجت  یپ  رد  هک  ییاههورگ  .ج - دنا هتـشاد  يا  هیـشاح 

یمـسر و ياهداهن  هکارچ  دنتـسه ، تیعقوم  نیرتیوق  رد  قباـس  یلحم  تسینومک  بازحا  هب  هتـسباو  ناـگبخن  روکذـم ، ياهـشیارگ  ناـیم 
يروتارپما و نآ  زکرم  اب  طابترا  عطق  يوروش و  داحتا  یـشاپورف  هب  هجوت  اب  ناگبخن  نیا  دـنراد . لرتنک  رد  ار  مکاح  يداصتقا  یـسایس و 

هدرتسگ عبانمو  اه  هیاپ  هب  یـسایس  تیعورـشم  بسکو  تیمکاح  همادا  يارب  يداصتقا ، دعاسمان  طیارـش  نینچمه  مسینومک و  يژولوئدیا 
ياهیروهمج رب  مکاح  ناربهر  دـنریگ . ددـم  زین  یبهذـم  یلم و  قئالع  اهلبمـس و  زا  دـننک  یم  شالت  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  . دـنراد زاین  يرت 

رد هک  یمـسر  یبهذم  ناربهر  یبهذم و  ریغ  نارکفنـشور  اب  داحتا  قیرط  زا  اهنت  هکدنا  هتفایرد  زین  هبرجت  هب  دـنناد و  یم  يزکرم  يایـسآ 
اما دنناشوپب . لمع  هماج  دوخ  تموکح  موادت  هجیتن  رد  هعماج و  تابث  هب  دنناوت  یم  دنا  هدش  تیبرت  تموکح  هب  هتـسباو  ینید  تاسـسؤم 

يوروش داحتا  ياقب  زا  اهنآ  دیما  عطق  زا  سپ  اهنت  روبزم  فالتئا  هیداحتا  هب  نداد  نت  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  زین  ار  هتکن  نیا  دوجو  نیا  اب 
بوسحم نآ  موادت  تردق و  ظفح  يارب  یمسیناکم  زیچ  ره  زا  شیب  هدش و  لصاح  نیـشیپ  بلاق  رد  تموکح  همادا  ناکما  مدع  كرد  و 
يروـهمج مدرم  . دـشاب یم  زین  ناریا  هیاـسمه  ياـهروشک  رد  یـسایس  تـالوحت  هدـنهد  ناـشن  یبوـخ  هب  اهـشیارگ  نـیا  دـنور  دوـش . یم 

ییاتدوک اب  فازاین  رفس  ربماسد 1991  رد  اما  دـنداد . يأر  يوروش  ریهامج  داحتا  رد  ندـنام  هب  ءارآ  اب 95 % لاس 1991  رد  ناتسنمکرت 
ار تردق  هدمع  هک  دیدج  یساسا  نوناق  کی  لاس 1992  رد  درک و  مالعا  ار  ناتسنمکرت  لالقتسا  دش ، یم  تیامح  وکـسم  بناج  زا  هک 

سلجم کی  نینچمه  دوش و  یم  لیکـشت  رابکی  یلاس  هک  مدرم  ياروش  يروهمج  نیا  رد  دیـسر . بیوصت  هب  داد  یم  رارق  يو  رایتخا  رد 
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دشاب یم  اه  ینیارکا  اهسور و  تسد  رد  ًارثکا  يدیلک  هدمع  ياهتـسپ  ًانمـض  دراد  دوجو  تسا  فازاین  رادتقا  تحت  ًالمع  هک  يا  هنیباک  و 
یمالسا و يروشک  هناشن  هب  هراتس  هام و  تمالع  اب  زبس  مچرپ  ياراد  ناتـسنمکرت  يروهمج  هم 1992  هام  بوصم  یساسا  نوناق  ساسارب 

هنیباک دـش و  باـختنا  ءارآ  اـب 5/99 % دوب  نآ  يادـیدناک  اـهنت  فازاـین  هک  یتاـباختنا  رد  لاـس 1992  رد  . تسا دوـخ  هب  صوـصخم  مرآ 
ناشن تردق  ياهدناب  نیب  رد  ینس  تیاضر  داجیا  فیاوط و  نیب  رد  اهتمـس  عیزوت  اب  هدربمان  ( 1 .) دوش یم  یتسرپرس  وا  هلیسو  هب  ناریزو 
اهیریگ میمـصت  زکرمتم و  ناتـسنمکرت  تیمکاح  دـهد . یم  ماجنا  هقطنم  گنهرف  زا  شتخانـش  ساسارب  ار  دوخ  ياهتکرح  هک  تسا  هداد 

نمض هقطنم ، رد  اهسور  تیعقاو  نتفریذپ  اب  شنت و  هنوگره  داجیا  نودب  دراد  دصق  ناتـسنمکرت  تموکح  تسا . فازاین  صخـش  هب  مئاق 
ناگیاسمه اهـسور و  اـب  هطبار  زا  ار  مزـال  يرادرب  هرهب  هیکرت ، زین  ناریا و  اـب  هطبار  مرها  زا  هدافتـسا  اـب  دوخ و  لالقتـسا  ژیتسرپ و  ظـفح 

رد روشک  نیا  يواـکجنک  زا  يا  هناـشن  ناتـسنمکرت  رد  اـکیرمآ  لاـعف  روـضح  دـیامن . نیمأـت  ار  دوـخ  يداـصتقا  عفاـنم  هژیو  هب  هدوـمن و 
ناجیابرذآ يروهمج  زورما  هک  ینیمزرـس  (2 .) تسا ناریا  هژیو  هب  اـهروشک  رگید  اـب  هطبار  شرتسگ  يارب  ناتـسنمکرت  يدـج  ياـهتیلاعف 

، دوب لقتسم  يروهمج  کی  روکذم  يروهمج  ات 1920  دش . راذگاو  هیـسور  هب  ناریا  طسوت  ياهلاس 1813 و 1828  رد  دوش  یم  هدـیمان 
تسکش زا  دعب  رد 1991  درک و  مالعا  ار  دوخ  يراـتخمدوخ  ربماتپس 1989  رد  دیدرگ . يوروش  ریهامج  داحتا  زا  یـشخب  رد 1920  اما 

. تفرگ لکش  یتسایر  يروهمج  دیدج  یساسا  نوناق  کی  شراگن  اب  نامز  نامه  رد  هدومن  لالقتسا  مالعا  روشک  نیا  وکسم ، رد  اتدوک 
يروهمج نیا  رد  نینچمه  تخانشن . تیمسر  هب  ار  نآ  ناجیابرذآ  يروهمج  اما  دندومن ، لالقتسا  مالعا  غاب  هرق  هنمارا  ربماسد 1991  رد 
تسینومک بزح  دارفا  ار  نآ  ياضعا  تیرثکا  دنوش و  یم  باختنا  لاس  راهچ  تدم  يارب  شناگدنیامن  هک  هدنیامن  اب 300  تسا  یسلجم 

يروهمج نیا  رد  دـیامن . یم  بیوصت  ار  اهنآ  سلجم  دـنک و  یم  نییعت  ار  ریزو  تسخن  بختنم  روهمج  سیئر  دـنهد . یم  لیکـشت  قباس 
یط هیروف 1991  رد  ناجیابرذآ  ناـملراپ  (3 .) دنـشاب یم  یـسایس  بازحا  هـلمج  زا  تاواـسم  بزح  یلم و  لالقتـسا  بزح  قـلخ و  بزح 

ياهگنر زا  ار  نآ  مچرپ  داد و  رییغت  ناجیابرذآ  يروهمج  هب  يوروش  ناجیابرذآ  یتسیلایسوس  يروهمج  زا  ار  يروهمج  نآ  مان  یتسـشن 
دنچ ره  . داد رییغت  هراتس  هام و  لاله  لثم  یمالـسا  مئالع  هب  شوقنم  زبس  زمرق و  یبآ و  ياهگنر  هب  شکچ  ساد و  هب  شوقنم  یبآ  زمرق و 

دوهـشم نآ  رد  برغ  ذوفن  شرتـسگ  یبوخ  هب  اـما  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  يروهمج  نیا  رد  یفلتخم  یـسایس  تـالوحت  لالقتـسا  زا  دـعب 
حاتتفا یتفن و  ياهتأیه  مازعا  اب  تسخن  زین  اکیرمآ  هدـش و  حرطم  تدـش  هب  هیکرت  يداصتقا  یـسایس و  يوگلا  زا  تیامح  نونکاـت  تسا .
اکیرما تسا  هداد  ناشن  ناجیابرذآ  اـب  گـنتاگنت  راـک  هب  ار  دوخ  لـیامت  يروهمج  نیا  هب  شا  هجراـخ  ریزو  رفـس  اـب  هرخـالابو  تراـفس 

زا تیامح  نمض  روشک  نیا  دومن . زاربا  ناتسنمرا  عفن  هب  یحیرص  عضاوم  ناجیابرذآ ، اب  ناتـسنمرا  هشقانم  يارجام  رد  هتـشذگ  فالخرب 
نآ هدـمع  فادـها  زا  یکی  هک  هداد  همادا  ناـجیابرذآ  روما  رد  تلاـخد  روـضح و  تهج  دوـخ  ياهـشالت  هب  صاـخ  یـسایس  ياـهنایرج 

يوروش ریهامج  داـحتا  هب  لاس 1921  رد  هک  ناتـسنمرا  يروهمج  . دشاب یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتدـیقع  یتنـس و  ذوفن  زا  تعنامم 
ياروش نینچمه  دیـسر . بیوصت  هب  نآ  یـساسا  نوناق  لاس 1993  رد  دومن و  لالقتـسا  مالعا  مدـنارفر  کی  اـب  لاـس 1991  رد  تسویپ ،

. ددرگ یم  یفرعم  روهمج  سیئر  هلیـسو  هب  ریزو  تسخن  دراد و  دوـجو  روـشک  نآ  رد  دـشاب  یم  ناـملراپ  ماـن  هب  نوـنکا  هک  یلبق  یلاـع 
هک ینمرا  کیتارکمد  لاربیل  بزح  ینمراناپ و  بزح  كاچنه و  بزح  كانشاد ، بزح  زا : دنترابع  روشک  نآ  رد  یـسایس  هدمع  بازحا 
لاح ره  هب  ( 4 .) دننک یم  تیامح  گرزب  ناتسنمرا  هدیا  ناتـسنمرا و  یبلط  هعـسوت  تسایـس  زا  ًاتدمع  هدوب و  لوغـشم  یـسایس  تیلاعف  هب 

ناریا يروتارپما  تیعر  ینامز  هک  کچوک  روشک  نیا  دراد . زاین  ناریا  هیسور و  هب  روشک  نیا  ناتـسنمرا ، رد  برغ  یتنـس  ذوفن  مغر  یلع 
یئارگمه و .ج - تسا کیژتارتسا  دـیدرت  یب  هیاسمه  نیا  اب  طباور  تسا و  نامروشک  هیاسمه  طاقن ، نیرتساـسح  زا  یکی  رد  زورما  دوب ،

هدوـب رفن  رازه  نوـیلیم و 534  ناتـسنمکرت 3  يروهمج  تیعمج  لاس 1989  يرامـشرس  تاعالطا  ساساربیگنهرف  یعاـمتجا –  یئارگاو 
رد روشک  تیعمج  رد  اهنمکرت  دادعت  تبسن  دنهد . یم  لیکـشت  اهنمکرت  ار  نآ  تیعمج  تیرثکا  یلو  تسا  یتیلم  دنچ  روشک  نیا  تسا .

لاس 4/71 نیا  رد  هک  يروط  هب  دوب ، هدیـسر  لاس 1989  رد  دصرد  زا 70  شیب  هب  لاس 1967  رد  دصرد  زا 6/65  هدوب و  شیازفا  لاـح 
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نیا ماوـقا  رگید  زا  دـنداد . یم  لیکــشت  اـهکبزا  ار  دـصرد  اهــسور و 5/8  ار  دـصرد   5/9 اـهنکرتار ، يروهمج  تیعمج  لـکزا  دـصرد 
هب نیمزرس  نیا  تیعمج  دربمان . اهدرک  و  اهپولب ، اهیناجیابرذآ ، هنمارا ، اه ، ینیارکا  اهراتات ، دصرد و  اب 5/2  اهقازق  زا  ناوت  یم  يروهمج 

یناتـسهوک یحاون  موق و  هوق  يارحـص  رد  نآ  تیعمج  زا  یمک  دادـعت  تسا . هدـش  عـیزوت  بساـنتمان  روـط  هب  ییاـیفارغج  طیارـش  تلع 
اهرهش نانکاس  هجیتن  رد  دنراد و  رارق  اهاتسور  ترواجم  رد  اهرهـش  دنا  هدش  عیزوت  اهدحاو  رد  روشک  تیعمج  بلغا  اما  دراد ، تنوکس 

رد تسا . كدنا  رایسب  رهـش  هب  اتـسور  زا  ترجاهم  جوم  دنا . هدرک  ظفح  زونه  ییاتـسور  یگدنز  ياهتنـس  طیحم و  اب  ار  دوخ  ياهدنویپ 
سدـنهم نیـسینکت و  رهام ، رگراک  لیبق  زا  یناسنا  يورین  هب  زاین  دـمآرد ، ارجا  هلحرم  هب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  يا  هعـسوت  همانرب  رد  هجیتن 

نیا هب  ینیارکاو  اهـسور  ینعی  نمکرت  ریغ  دارفا  اذـل  تشادـن . دوجو  یموب  مدرم  زا  اـهنآ  نیمأـت  ناـکما  نوچ  دوب ، سوـسحم  صـصختم 
یم یگدــنز  اهرهــش  رد  روــشک  تــیعمج  زا  یمین  دودــح  رد  دــنا . هداد  شیازفا  ار  نیــشنرهش  تــیعمج  هدرک و  ترجاــهم  روــشک 

. دـشاب یم  دوـخ  یقـالخا  یگنهرف و  ياـهیگژیو  همه  زا  رادروـخرب  يا و  هریـشع  تفاـب  ياراد  يروـهمج  نـیا  نـمکرت  هعماـج  (5 .) دننک
یتح هولج  نیا  تساهتفلاخم . رازبا  اهفالتئا و  ماجنا  اهتمـس و  عیزوت  رد  يا  هقیاط  تاطابترا  ریثأت  يا  هعماج  نینچ  یـسایس  هولج  نیرتمهم 

رولاـس هتک و  زا  دـنترابع  نمکرت  هدـمع  فیاوط  دوـب . دوهـشم  زین  بزح  لـخاد  ياهدـنب  دز و  رد  تسینوـمک و  بزح  تاـیح  ناـمز  رد 
مسینومک تیمکاح  زا  لبق  یتح  مدرم  نیا  نیب  رد  زین  مالـسا  دننک . یم  یگدنز  ناریا  رد  رتشیب  ود  نیا  هک  تومی  نالگوگ و  کیراس و 

رایسب ناتسنمکرت  مدرم  نیب  رد  فوصت  هب  شیارگ  دیدرگ . یم  یقلت  تنس  ناونع  هب  دشاب  هتـشاد  یـسایس  یعامتجا و  هبنج  هکنآ  زا  شیب 
خویش هب  بستنم  دایز  ریداقم  دوجو  ینید و  تابـصعت  مدع  تسا . هدوب  هفوصتم  طسوت  ًارثکا  ناشیا  نیب  رد  مالـسا  غیلبت  نوچ  تسا ، دایز 

رد يدابع و  نییآ  ناونع  هب  مالـسا  هب  مدرم  شیارگ  تساهـشیارگ . نیا  زا  یناشن  دوخ  ریخلاوبا  دیعـسوبا  ینادمه و  فسوی  ریظن  تقیرط 
نایم رد  شرتسگ  دوجو  اب  ییاتغج  یکرت  نابز  نکل  تسا . هجوت  بلاج  هریغ  اهـسور و  زا  اهنمکرت  تیوه  هدـننک  زیامتم  لماع  لاح  نیع 

تیمکاح یعون  زا  یکاح  دوخ  هک  هتفاین  یلاع  حوطس  یشزومآای  يرادا  یمـسر  ياهراک  حطـس  رد  يدایز  یگدرتسگ  زونه  مدرم  راشقا 
هباشت اهنمکرت  ناـیم  رد  یگنهرف  ياـهتیلاعف  هب  هیکرت  بیغرت  رد  برغ  ریخا  ياهـشالت  مغر  یلع  تسا . نیمزرـس  نیا  رب  یـسور  گـنهرف 

ياه هشیدـنا  ياراد  هک  اهنمکرت  یلم  فورعم و  رعاش  یلقموتخم  هربقم  دوجوو  ناریا  ياـهنمکرت  اـب  ناتـسنمکرت  مدرم  یناـبز  یگنهرف و 
ياهزاین هب  ییوگخساپ  تهج  ناریا  نمکرت  نویناحور  زا  يریگ  هرهب  هب  ناتسنمکرت  مدرم  شیارگ  تسا و  هدوب  یمالـسا  ینافرع و  قیمع 

نیا زا  هک  دـشاب  یم  رفن  نوـیلیم  زا 7  شیب  ناجیابرذآ  لـک  تیعمج  (6 .) دـشاب یم  روشک  ود  یکیدزن  يارب  يرثؤم  لـماوع  ناـنآ ، ینید 
هعیش و تیعمج  نیا  % 70 دنشاب . یم  یسور  يرذآ و 8 % ناـجیابرذآ  تیعمج  زا  دننک 86 % یم  یگدنز  وکاب  رد  رفن  نویلیم  دادـعت ½ 

نیرتـگرزب ياراد  ناریا  زا  دـعب  يروهمج  نیا  یلک  روـط  هب  دراد . رارق  وکاـب  رد  زاـقفق  ءارواـم  یبهذـم  زکرم  دنتـسه . یفنح  ینـس  % 30
مغر هب  لالقتـسا ، زا  دعب  اما  دش . لیدبت  لیرک  هب  لاس 1939  رد  هدوب ، یبرع  ادتبا  رد  هک  يروهمج  نیا  طخ  دـشاب و  یم  هعیـش  تیرثکا 

رما نیا  کیئال  نارکفنشور  ذوفن  لامعا  لیلد  هب  یبرع  هب  طخ  نآ  ندنادرگرب  یمالـسا و  هعماج  اب  طابترا  تهج  مدرم  زا  يرایـسب  لیامت 
توافتم یفنح ، ینـس  داژن  درز  كرت  ماوقا  اب  یبهذم  ینابز و  یتح  يداژن و  هشیر  رظن  زا  ناجیابرذآ  ياهکرت  تسا . هدـشن  ماجنا  نونکات 

يرفن نویلیم  تیعمج 3/3  زا  (7 .) دراد دوجو  یموق  هشیر  رظن  زا  زین  هیکرت  ياهکرت  زا  یخرب  ناجیابرذآ و  مدرم  نیب  توافت  نیا  دنتسه و 
رگید زا  ناتـسنمرا  تیامح  يارب  یبساـنم  هنیمز  رما  نیمه  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  یبلاـغ  تیرثکا  هک  دنـشاب  یم  ینمرا  زین 95 % ناتسنمرا 

یبسانم یئارگمه  زا  روشک  نیا  ینمرا ، تیرثکا  نیمه  لیلد  هب  دـشاب و  یم  ینمرا  یطارفا  ياهـشبنج  ياه  هاگداز  يوروش و  داحتا  هنمارا 
ماظن رب  ینتبم  يداصتقا  راتخاس  نآ  زا  رتمهمو  يوروش  یناهگان  یـشاپورف  تلع  هب  رـضاح  لاح  ردیداصتقا  تیعـضو  .د - تسا رادروخرب 

ظاـحل زا  اـهروشک  نیا  دوب ، هداد  رارق  اـهیزیر  هماـنرب  اـهیریگ و  میمـصت  هیلک  زکرمار  وکـسم  هک  قباـس  يوروش  رد  یتـسینومک  زکرمتم 
هب تدشب  دوخ  نادنورهـش  هرمزور  هیذغت  نیمأت  یتح  يداصتقا و  ياهداهن  يزادنا  هار  يارب  اذـل  دـنا . هدـش  جـلف  ًابیرقت  يداصتقا  تیلاعف 

دربشیپ يارب  اهیروهمج  نیا  هب  دوخ  ياهکمک  ياطع  مرها  زا  یبرغ  ياهروشک  ات  دش  بجوم  يزاین  نینچ  دنراد . زاین  یجراخ  ياهکمک 
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يداصتقا تیعضو  یسررب  (8 .) دـننکب ار  هدافتـسا  نیرتشیب  اهنآ  قطانم  رد  دوخ  رظن  دروم  يداصتقا  ياهراتخاس  داـجیا  شیوخ و  فادـها 
يزرواشک رب  یکتم  ًاتدمع  ناتـسنمکرت  داصتقا  . مینک یم  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  ییاهتیعقاو  هدـننک  سکعنم  زین  ناریا  یلامـش  ناگیاسمه 

یلاح رد  نیا  تسا و  هدوب  يرادلگنج  يزرواشک و  شخب  هب  قلعتم  یلم  صلاخان  دیلوت  ( NMP  % ) زا 4/46 شیب  لاس 1991  رد  تسا .
لاس رد  (9 .) دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یلم  صلاخان  دـیلوت  لک  دـصرد  بیترت 6/19 و 7/22  هب  نامتخاس  تعنـص و  شخب  هک  تسا 

تادـیلوت دوب . هتفای  صیـصخت  هبنپ  هب  يروهمج  نیا  يزرواـشک  تادـیلوت  لـک  تشک و 60 % لـباق  ياـهنیمز  لـک  زا 50 % شیب   1991
يزرواشک تاناکما  رتشیب  صیصخت  تلع  هب  نکل  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  نیا  لاغتـشا  ریخا 46 % لاس  هس  رد  يزرواشک 

ار دوخ  یفرصم  رکش  ینیمز و 100 % بیس  ریش و 70 % هلغ و 45 % ناتسنمکرت 65 % دوب ، قباس  يوروش  ياهتـسایس  زا  هک  هبنپ  تشک  هب 
مک ًاتبـسن  يروهمج  نیا  ات  هدـیدرگ  بجوم  ناتـسنمکرت  رد  هبنپ  تادـیلوت  تفن و  زاگ و  عبانم  دوجو  دـنک . یم  دراو  اهیروهمج  ریاس  زا 

هنایلاس 80 زاگ  جارختـسا  تیفرظ  رـضاح  لاح  رد  ددرگ . رادروخرب  یبسانم  يداصتقا  دادعتـسا  زا  جراخ  ياهروشک  اب  طـبترم  تیعمج و 
اب دشاب . یم  لاس  رد  نت  نویلیم  هس  تفن  لاصحتسا  تیفرظ  هدش و  دروآرب  بعکم  رتم  نویلیرت  نآ 1/8  ریاخذ  تسا و  بعکم  رتم  درایلیم 

هنارـس دـیلوت  دور . یم  رامـش  هـب  ریقف  ياـهیروهمج  هرمز  رد  ناتـسنمکرت  يروـهمج  قباـس ، يوروـش  ریهاـمج  اـب  هسیاـقم  رد  لاـح  نـیا 
. دوش یم  بوسحم  رخآ  زا  يروهمج  نیمراهچ  هبتر  رظن  زا  لاس 1988 و  رد  قباس  يوروش  هنارس  طسوتم  دیلوت  لداعم 61 % ناتسنمکرت 
رد قباس  يوروش  ریهامج  اب  هسیاقمرد  لاس  مقر 2/65  اب  یگدنز  دیما  نیرتمک  رازه و  رد  مقر 7/54  اب  لافطا  ریمو  گرم  نازیم  نیرتشیب 
نآ لداعمو 50 % تارداص  فرص  لاس 1991  رد  یلم  دـیلوت  زا  لداعم 57 % یجراخ ، تراـجت  هنیمز  رد  (10 .) دراد دوجو  يروهمج  نیا 

رادقم نیا  هتبلا  هک  تفرگ  تروص  قباس  يوروش  ریهامج  اب  ناتسنمکرت  یناگرزاب  زا  لاس 80 % نیمه  رد  تسا . هدیدرگ  تادراو  فرص 
یم هیسور  هژیو  هب  قباس  يوروش  ریهامج  هب  روشک  يداصتقا  یگتسباو  نازیم  زا  یکاح  ماقرا  نیا  تسا . هدوب  لداعم 95 % لاس 1989  رد 

هدوب طقف 1 % یلم  دیلوت  لزنت  لاس 1991  رد  رتمک و  قباس  يوروش  ریهامج  اب  هسیاقم  رد  يداصتقا  ءوس  تاریثأت  يروهمج  نیا  رد  دشاب .
رـسک اـب  روشک  نیا  تسین و  رتشیب  زا 5/2 % يراـکیب  نازیم  قباـس  يوروش  ریهاـمج  زا  رگید  يرایـسب  فـالخرب  يروهمج  نیا  رد  تسا .

یساسا و ياهالاک  خرن  تفرگ و  تروص  يرتشیب  طایتحا  اب  يروهمج  نیا  رد  اهتمیق  يزاس  دازآ  تسایس  دشاب . یمن  ور  هب  هر  زین  هجدوب 
هزاجا قیرط  زا  عرازم  تاـجناخراک و  نکـسم و  دروم  رد  لاس 1992  زا  زین  ندرک  یـصوصخ  تسایـس  تسا . لرتنک  تحت  ناکامک  هبنپ 

هب ناریا  قیرط  زا  زاگ  رودص  هژیو  هب  تارداص و  فرصم  رازاب  رد  عونت  داجیا  يارب  ناتسنمکرت  (11 .) دش بیوصت  نانکراک  هب  تدم  دنلب 
هقطنم تیزنارت  ناونع  هب  دوخ  تیعقوم  رطاخ  هب  هک  دارد  لیامت  نینچمه  دشاب . یم  تارداص  تاناکما  ندومن  مهارف  ریگیپ  هنادـجم  اپورا 

طـسوتم ياهیروهمج  هرمز  رد  يداصتقا  رظن  زا  لاس 1991  رد  رـالد  هنارـس 215  صلاخان  دیلوت  اب  زین  ناتـسنمرا  يروهمج  ددرگ . لدبم 
هنیمز نآ  رد  هجیتن  رد  تسا ، کشخ  یناتـسهوک و  یمیلقا  یعیبط و  رظن  زا  روشک  نیا  دوش . یم  بوسحم  قباس  يوروش  ریهاـمج  داـحتا 

يزرواشک شخب  لاس 1991  رد  اذه  عم  دشاب . یم  شیازفا  لاح  رد  ینیـشن  رهـش  نازیم  و  درادن . دوجو  يزرواشک  يارب  يدـعاسم  ياه 
فالخرب دنتـشاد . لاغتـشا  شخب  نیا  رد  راک  يورین  زا  دـصرد  هداد و 11  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  صلاـخان  دـیلوت  زا  دـصرد   7/25

شخب طسوت  یلم  صلاـخان  دـیلوت  زا  دـصرد  هک 3/48  يروط  هب  دوب ، رادروخرب  يرتـهب  تیعـضو  زا  ناتـسنمرا  رد  تعنـص  يزرواـشک ،
كرتشم لقتـسم  هعماجوضع  ياهروشک  نیرت  یتعنـص  زا  یکی  ناتـسنمرا  هنارـس ، ياـنبم  ساـسارب  (12 .) تسا هدـش  نیمأت  روشک  عیاـنص 

لاح رد  . دنراد لاغتـشا  راک  هب  رفن  اهنآ 000/480  رد  هک  تسا  یتلود  یتعنـص  دـحاو  ياراد 767  عومجم  رد  روـشک  نیا  تسا . عفاـنملا 
عیانـص و یهدنامزاس  رد  لوحت  رییغت و  یمک  اب  هک  تسا  یتعنـص  هتفرـشیپ  ياه  هتـشر  یخرب  رد  دـیلوت  ییاناوت  ياراد  ناتـسنمرا  رـضاح 
رد راک  اهورین  زا  دودح 32 % لاس 1991  رد  دـبای . هار  هقطنم  ياهرازاب  هب  دوب  دـهاوخ  رداق  يدـیلوت  تالوصحم  تیفیک  رد  رتشیب  هجوت 

، کیناکم کینورتکلا ، ياهشخب  ریز  ناتسنمرا ، یتعنـص  تاناکما  هعومجم و  زا  ( 13 .) دنتشاد لاغتشا  راک  هب  یتعنص  نوگانوگ  ياهـشخب 
مالقا نیرت  هدـمع  هتـشاد و  ییانتعا  دروخرد  تیعقوم  ییایمیـش  عیانـص  نینچمه  يزاس و  وردوخ  عیانـص  تالآ و  رازبا و  کینکتورتکلا ،
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زا دودح 40 % رـضاح  لاح  رد  تسا . تادراو  دـنمزاین  يزرواشک  شخب  رد  ناتـسنمرا  اما  دـنا . هداد  یم  لیکـشت  ار  روشک  نیا  یتارداص 
يوروش نالک  داصتقا  لمکم  ًالبق  هک  ناتسنمرا  داصتقا  (14 .) دوش یم  دراو  جراخ  زا  ناتسنمرا  تالغ  ینبل و  داوم  ریش و  زا  % 65 تشوگ ،
یتخوس داوم  هیلوا و  داوم  رظن  زا  و  دوب . اهنآ  ندومن  لـیمکت  هتخاـس و  همین  ياـهالاکو  هیلوا  داوم  ندرک  دراو  هجوتم  ًاتدـمع  دوب ، قباـس 

روشک نیا  رب  ار  دوخ  قیمع  تاریثأت  يوروش  رد  یسایس  تالوحت  لیلد  نیمه  هب  تشاد . اکتا  نآ  رگید  ياهیروهمج  يوروش و  هب  ًالماک 
دیلوت دیدش  تفا  هب  لماوع  نیا  هعومجم  دـش . تلع  رب  دـیزم  زین  نآ  رد  هلزلز  هعجاف  غاب و  هرق  نارحب  لاح  نیا  رد  هک  تشاذـگ  ياج  رب 

دیلوت و رد  دوکر  بجوم  رما  نیا  دیسر . هب 53 % دیلوت  رد  شهاک  نیا  لاس 1992  رد  هک  يروط  هب  دیماجنا ، روشک  نآ  رد  یلم  صلاخان 
يراکیب و شرتسگ  هب  غاب  هرق  نارحب  زا  دـعب  روشک  نآ  هب  تخوس  تادراو  میرحت  لبور و  عیرـس  مروت  شیازفا  اب  هارمه  هک  دـش  تعنص 
. تسا هدوب  رفن  یتلود 90000  شخب  رد  ناراـکیب  مقر  هیئوژ 1993  لوا  رد  قوف  شرازگ  ساسارب  . دـیماجنا مدرم  دـیرخ  تردـق  شهاک 
رد (15 .) دنتـسه راـکیب  روشک  راـک  يورین  رفن  نویلیم  دودـح 7/1  زا  رفن  نویلیم  کـی  اـت  دودـح 800000  دـشاب  تسرد  قوف  ماـقرا  رگا 
لاس زا  روشک  نیا  یلخاد  تادـیلوت  مجح  درب . یم  رـس  هب  یبولطمان  تیعـضو  رد  يداصتقا  رظن  زا  ناتـسنمرا  ینونک  طیارـش  رد  عومجم ،
خرن نیرتالاب  دصرد  اب 2500  هیسور  زا  سپ  هک  هتشاد  دصرد  يالاب 1500  یخرن  لاس 1992  رد  مروت  . تفای شهاک  ًامئاد  دعب  هب   1990
هدمع حرط  دودح 400  زا  دنا و  هداتفا  راک  زا  تاجناخراک  زا  يرایـسب  يژرنا  دوبمک  تلع  هب  تسا . هدوب  لاس 1992  رد  ناهج  رد  مروت 
نارگن زادـنا  مشچ  هجوتم  ینیبشوخ  هنوگ  چـیه  نودـب  هک  دـش  یم  بجوم  لماوع  نیا  عومجم  ددرگ . یم  لابند  حرط  اهنت 50  يداصتقا 

، نهآ گنـس  زاگ ، تفن و  لیبق  زا  ینغ  رایـسب  یعیبط  عباـنم  ياراد  ناـجیابرذآ  يروهمج  (16 .) میدرگ ناتـسنمرا  يداصتقا  عاضوا  هدننک 
يروهمج نیا  یتفن  ریاخذ  لک  (17 .) تسا يروهمج  نیا  یندـعم  هدام  نیرت  هدـمع  تفن  تسا . هریغ  ییایمیـش و  ياهدوک  داوم  درگوگ ،

عبانم دسرب  هکشب  درایلیم  هب 7  تسا  نکمم  رزخ  يایرد  رگید  یلامتحا  عبانم  توبث  اب  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  هکـشب  دراـیلیم  دودح 3/3 
رطاخ هب  يروهمج  نیا  هچرگ  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  راـک  يورین  ًابیرقت 30 % تسا و  یلم  دـیلوت  ناجیابرذآ 40 % رد  دوجوم 

هب هتسباو  ًالماک  تاعطق  هیلوا و  داوم  رظن  زا  نکل  درادن ، اهیناجیابرذآ  ریغ  هب  ینادنچ  زاین  بوخ  صصختم  یناسنا  يورین  زا  يرادروخرب 
نیشام ییایمیـش و  عیانـص  زین  یگناخ و  تالوصحم  یخرب  موینیمولآ و  دیلوت  عیانـص  دشاب . یم  نیارکا  هیـسور و  هژیو  هب  ریهامج و  ریاس 

ار یلم  دیلوت  دصرد  دودح 30  يزرواشک  شخب  يروهمج  نیا  رد  (18 .) تسا يروهمج  نیا  هجوت  لباق  عیانص  زا  تفن  هب  طوبرم  يزاس 
دیلوت زکارم  زا  یکی  يروهمج  نیا  قباـس ، يوروش  ناـمز  زکرمتم  يزیر  هماـنرب  هب  هجوت  اـب  لاـح  نیا  اـب  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هز 
ورنیا زا  دشاب . یم  مشیربا  زین  لاس و  رد  نت  رازع  یبیرقت 600  نازیم  هب  هبنپ  لاس و  رد  نت  نویلیم  یبیرقت 5/1  نازیم  هب  بارش  يارب  روگنا 

هژیو هب  اهیروهمج  ریاس  قیرط  زا  تسیاب  یم  ینیمز  بیـس  تاج و  هویم  تاینبل ، تشوگ ، تالغ ، لـیبق  زا  مدرم  زاـین  دروم  یـساسا  مـالقا 
یـشاپورف اب  تسا . يروهمج  نیا  لالقتـسا  یلم  يراوشد  يداصتقا و  یگتـسباو  مهم  لـماوع  زا  یکی  دوخ  ناـی  هک  ددرگ  نیمأـت  هیـسور 

هب دـش ، رتشیب  يروهمج  نیا  رد  يداصتقا  نارحب  ناتـسنمرا ، اـب  هشقاـنم  هژیو  هب  یـسایس و  ددـعتم  ياـهنارحب  داـجیا  يوروش و  يروتارپما 
دصرد بیترت 6  هب  لبق  ياهلاس  هب  تبـسن  هدش  مالعا  ياهرامآ  قباطم  يروهمج  نیا  رد  اهالاک  ياهلاس 1989 و 1990  دیلوت  هک  يروط 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  هتـشاد و  شهاک  دـصرد  ربارب 17  تعنـص  شخب  رد  لزنت  نیا  لاس 1990  رد  تسا . هتـشاد  لزنت  دصرد  و 5/11 
. دیسر یلم  صلاخان  دیلوت  دودح 7 % هب  لاس 1991  رد  يرـسک  نیا  دبای . یم  شیازفا  نوزفازور  تروص  هب  يروهمج  نیا  هجدوب  رـسک 

يراکمه هعـسوت و  نامزاس  شرازگ  قبط  یتعنـص  تادیلوت  و  تفای . شهاک  دـصرد  ات 4/14  نآ  یلخاد  صلاخان  دـیلوت  لاس 1993  رد 
یجراخ یلخاد و  ياهیریگرد  رطاـخهب  ناـجیابرذآ  داـصتقا  ریخا  ياـهلاس  رد  ًـالوصا  ( 19 .) تسا هدرک  طوقـس  دـصرد  ات 8/6  يداـصتقا 

اهیناجیابرذآ دوب  دـهاوخ  يروهمج  نیا  داصتقا  ندروارد  تکرح  هب  رد  يا  هدـمع  لـماع  تفن  دـیلوت  هدـنیا  ياـهلاس  رد  هدـش و  فیعض 
هک روـشک  نیا  نالوئـسم  رثـکا  رظن  هب  (20 .) دـنا هدـش  دـیلوت  شیازفا  شهاـک و  نیا  ناربج  يارب  یجراـخ  ياهیراذـگ  هیامرـس  راتـساوخ 

یبرغ یتعنص و  ياهروشک  ياه  هیامرس  زا  دیاب  اهزاین  نیا  نیمأت  يارب  دشاب ، یم  هیسور  رد  هتفرگ  لکـش  ياه  هشیدنا  زا  مهلم  ناشراکفا 
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مهارف اهیبرغ  بولطم  يداصتقا  یسایس و  طیارش  تسیاب  یم  برغ  رظن  بلج  ای  روظنم و  نیا  ققحت  يارب  هک  تسا  یهیدب  دومن . هدافتـسا 
عون زا  مسیلاربیل  یسارکومد و  تیمکاح  یـصوصخ ، ياه  هیامرـس  لیکـشت  هزاجا  رازاب ، داصتقا  تیمکاح  زا  دنترابع  طیارـش  نیا  ددرگ .

صخاش یخرب  هسیاقم  (21 .) دشابن یمالـسا  ییارگ  داینب  ریظن  برغ  هدننک  نارگن  لماوع  دـشر  بسانم  هک  یطیحم  ندومن  مهارف  یبرغ و 
دیلوت دشر  رالد )  ) هنارـس صلاخان  دیلوت  رالد ) نویلیم   ) یلم صلاخان  دیلوت  ياه 92 و 93 لاس  رد  روکذـم  ياهروشکیداصتقا  مهم  ياه 

لاس 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 ( رالد نویلیم   ) یجراخ یهدـب  دـصرد )  ) مروت دـصرد )  ) یلم صلاخان 
100 2260 729 46 9/9 ـ ـ  ناتسنمرا 1/2 9/1 500/2 300/2 820 0 920 1063 - 3/13 ناجیابرذآ 9/4 4/4 700/2 400/2 1/28 ـ 1993
اب روکذـم  ياه  يروهمج  تارداـصو  تادراو  نازیم  يراـجت و  نزاوتن   7/9 1150 470 5 ـ ناتسنمکرت 9/3 8/3 4000 3900 17 - 110

تادراو تارداص  تادراویراجت  نزاوت  ياه  يروهمج  لخاد  هلدابم  جراخ  ناـهج  اـب  هلداـبم  ( قباـس يوروش   ) عفاـنملاکرتشم ياـهروشک 
تعنص و شخب  مهس  ناتسنمکرت 14 8 86 92 1000 ناتسنمرا 18 2 82 98 1139ـ ناجیابرذآلبور 25 6 75 94 700 نویلیم  تارداـص 

يزرواشک مهس  یلم 2/54 48/3 6/19 صلاخان  دیلوت  رد  تعنص  مهسناتسنمکرت  ناتـسنمرا  ناجیابرذآ  یلم  صلاخاندیلوت  رد  يزرواشک 
رد لالقتسا  زا  دعب  ناجیابرذآ  يروهمجروکذم  ياهروشک  شترا  يریگ  لکـشیماظن  تردق  یلم 1/26 7/25 4/46ه- صلاخان  دیلوت  رد 

نیمه هب  ًابیرقت  دیـسر . رفن  رازه  یـس  هب  لاس 1992  طساوا  ات  نآ  دارفا  دادـعت  هک  دومن  یلم  شترا  کـی  سیـسأت  هب  عورـش  لاس 1991 
هب 56 ناجیابرذآ  شترا  لاعف  ياهورین  دادعت  رامآ  نیرخآ  ساسارب  دـنراد و  تکراشم  شترا  نیا  رد  زابرـس  بلطواد و  يورین  زین  نازیم 

رازه هب 12  اهنآ  دادـعت  هک  ددرگ  یم  زین  غاب » هرق  یمدرم  ناعفادـم   » مان هب  غاب  هرق  رد  یمدرم  ياهورین  لـماش  هک  دوش  یم  غلاـب  رفن  رازه 
رازه تسیب  يورین  کی  لرتنک  زین  ناجیابرذآ  روشک  ترازو  دـنگنج . یم  ناجیابرذآ  شترا  رانک  رد  غاب  هرق  گـنج  رد  دـسر و  یم  رفن 

زا دعب  ناتـسنمرا  اما  (22 .) دـنراد دوـجو  روـشک  نـیا  رد  یـسور  يورین  رفن  رازه  دودـح 62  نـینچمه  دراد . هدـهعب  ار  یماـظن  هبـش  هرفن 
نیا تسویپ . هعماج  نآ  یعمج  یتینما  متـسیس  هب  دـمآرد و  عفاـنملا  كرتشم  هعماـج  تیوضع  هب  لاس 1991  رد  قباس  يوروش  یـشاپورف 

يزرم ياهیریگرد  هب  هجوت  اب  دریگ . یم  رب  رد  ار  لنسرپ  رفن  رازه  زا 33  شیب  ًابیرقت  هک  درک  دوخ  یماظن  يورین  سیسأت  هب  عورش  روشک 
یسور زابرس  رازه  ًابیرقت 23  لاس 92  طساوا  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  طایتحا  ياهورین  جیـسب  يارب  روشک  نآ  رد  ییاهـشالت  ناجیابرذآ  اب 
طساوا رد  زین  ناتسنمکرت  (23 .) دننامب یقاب  روشک  نآ  رد  ناتسنمرا  شترا  لماک  يریگ  لکش  اب  تسا  رارق  هک  هتشاد  دوجو  ناتـسنمرا  رد 

كرتـشم یهدـنامرف  تحت  تفرگ  ماـجنا  هیـسور  اـب  هک  یقفاوـت  ساـسارب  روـشک  نآ  شترا  اـما  درک . ترداـبم  شترا  لیکـشت  هب   1992
ات تسا  رارق  دیدرگ و  لیکشت  ناتسنمکرت  رد  رقتـسم  قباس  يوروش  یماظن  يورین  ساسارب  دشاب و  یم  هیـسور  نویـساردف  ناتـسنمکرت و 

یماظن ياـهورین  بیکرت  ریز  لودـج  دـشاب . یم  رفن  رازه  روشک 45  نآ  یماـظن  يورین  دادـعت  دـبای . همادا  عضو  نیا  یلاـقتنا  هرود  کـی 
مانورین عون  ياه 93-94 لاسرد  روکذم  ياهروشک  یماظن  ياهورین  (24 .) دهد یم  ناشن  ار  لاس 1993 و 1994  رد  ار  روکذم  ياهروشک 

ـــ  ناجیابرذآتمدـخ 56 560 40 عون  رفن  رازه  یـسور )  ) یجراخ رفن ) رازه   ) یماـظن هبـش  رفن ) رازه   ) طاـیتحا رفن ) رازه   ) یماـظن روشک 
روکذم روشک  هس  رد  هفیظو  ماظن  تمدـخ  عونیرابجا  كرتشم  یهدـنامرف  ناتسنمکرتیرابجا 280 ــــ ـــ  ناتسنمرایرابجا 7/32 300 1 5 

يرفن تـیعمج 000گ462/7  زا  . دـشاب یم  لاـس  ود  ناتــسنمکرت  رد  هاـم و  ناتـسنمرا 18  رد  هاـم ، ناـجیابرذآ 17  رد  هدوـب و  يراـبجا 
ماظن تمدـخ  بسانم  هدوب و  درم  ناـنآ  زا  رفن  رازه  ًابیرقت 310  هک  دـشاب  یم  لاس  ات 22  نـیب 18  رفن  رازه  دودـح 640  نس  ناجیابرذآ ،

نس و لاس  ات 22  نیب 18  درم  رفن  رازه  اهنت 135  نآ  يرفن  تیعمج 000/821/3  هب  هجوت  اب  ناتسنمرا  رد  هک  یلاح  رد  دنـشاب . یم  هفیظو 
یم رفن  رازه  دودح 190  ربارب  نآ  ینویلیم  راهچ  تیعمج  هب  هجوت  اب  ناتـسنمکرت  رد  ماقرا  نیا  دراد و  دوجو  هفیظو  ماظن  تمدخ  بسانم 

هب هدامآ  تیعمج  ینس  بیکرت  (25 .) دهد یم  ناشن  ار  روشک  ره  تمدخ  هب  هدامآ  يورین  دادعت  تیعمج و  ینس  بیکرت  ریز  لودج  دشاب .
نز رفن ) رازه   ) 23-32 رفن ) رازه   ) 18-22 رفن ) رازه   ) 7-13 رفن ) رازه   ) لک تیعمج  روشک   مان  (93-94  ) روکذم ياهروشکرد  تمدخ 

ناتسنمرا 293/3 8/154 5/163 8/134 143 ناتـــسنمکرتدرم 622/3 7/214 8/218 1/184 6/187 7/305 2/308 نز   درم  نز   درم 
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هب روکذم  ياهروشک  یماظن  دادعتـسا  (26) یماظن دادعتسا  ناجیابرذآ 131/7 2/315 1/367 2/309 6/328 596 9/608 6/253 5/245
دادعتـسا ياراد  ینیمز  يورین  ظاحل  زا  ناجیابرذآ  تسا  دوهـشم  هک  روطناـمه  تسا . هدـیدرگ  صخـشم  ریز  لودـج  رد  هتـسر  کـیکفت 

پیت کی  زا : دنترابع  اهورین  نیا  تسا . ینیمز  يورین  لنـسرپ  رفن  رازه  ياراد 49  روشک  نیا  لاس 93  رامآ  ساسارب  دـشاب و  یم  يرتالاب 
ماـظن هداـیپ  گـنه  ود  يروـتوم ، رادـگنفت  گـنه  هـس  ییاوـه ، دــنفادپ  پـیت  کـی  صوـصخم ، يورین  پـیت  ود  هداـیپ ، پـیت  هد  یهرز ،
يورین لنسرپ  ًابیرقت 3000  ياراد  ناجیابرذآ  نینچمه  . کنات دض  گنه  کی  زادنا و  کشوم  گنه  کی  هناخپوت ، پیت  ود  یناتـسهوک ،
عفانملا كرتشم  هعماج  زا  يرـصنع  ناونع  هب  روشک  نیا  ییایرد  يورین  دنـشاب . یم  رقتـسم  وکاب  يایرد  هاگیاپ  رد  هک  دـشاب  یم  ییاـیرد 

. تسا یلحاس  دراگ  کی  ياراد  دشاب و  یم  اراد  ار  رزخ  ییایرد  ناگوان  زا  ییایرد  دحاو  ًابیرقت 16  دنک و  یم  لمع  هیسور  لرتنک  تحت 
یم لیکـشت  کچوک  یگنج  ياهیتشک  ار  اـهنآ  یگمه  هک   ) لاس 1992 رد  ار  قباس  يوروش  رزخ  ناـگوان  دـصرد  ًابیرقت 25  روشک  نیا 

يوس زا  ناتـسنمرا  . تسا رادروخرب  تیمها  زا  زین  یگنج  يامیپاوه  لنـسرپ و 48  رازه  ود  اب  ناجیابرذآ  ییاوه  يورین  . دیدرگ اراد  دنهد )
رادگنفت گنه  ود  هدایپ ، پیت   5 یماظن ، هاگرارق  کی  زا  دنترابع  اهورین  نیا  هک  دشاب  یم  ینیمز  يورین  لنسرپ  نت  ياراد 32700  رگید ،
یـشزومآ نادرگ  کی  کنات ، دـض  گنه  کی  زادـنا ، کشوم  گنه  کی  هناخپوت ، گنه  کـی  هناـخپوت ، پیت  کـی  لقتـسم ، يروتوم 

زا ییاهـشرازگ  ریخا  ياهلاس  رد  اما  دوبن ، ییایرد  ییاوه و  يورین  ياراد  لاس 92  ات  ناتسنمرا  . رتپوکیله لقتسم  نارداکـسا  کی  کنات و 
هک تـسا  ینیمز  يورین  لنـسرپ  رفن  رازه  ياراد 28  ناتـسنمکرت  . تسا هدیـسر  روشک  نآ  رد  یگنج  رتپوکیله  اـمیپاوه و  يدادـعت  دوجو 

گنه کی  هناخپوت ، پیت  کی  يروتوم ، رادـگنفت  پیت  هس  هاـگرارق و  لـماش  دـنراد و  رارق  ناتـسنمکرت  هیـسور و  كرتشم  لرتنک  تحت 
ییایرد يورین  ناتـسنمکرت  . دشاب یم  رتپوکیله  لقتـسم  نارداکـسا  کی  یـسدنهم و  گنه  هس  ییاوه ، دنفادپ  گنه  کی  زادنا ، کشوم 

ناتسنمکرت و هیـسور و  كرتشم  ناگوان  کی  ناونع  هب  هیـسور  رادتقا  تحت  ناخارتسآ  رد  قباس  يوروش  رزخ  ییایرد  ناگوان  اما  درادن ،
ياراد ناتـسنمکرت  . دراد یلحاس  دراگ  ییایرد و  يورین  کی  داجیا  هب  میمـصت  ناتـسنمکرت  تلود  ًاریخا  هتبلا  دشاب . یم  حرطم  ناتـسکبزا 

ناتسنمکرت ددرگ . یم  هدافتسا  ییاوه  يورین  رد  ییاوه  عافد  پیت  ود  زا  دشاب و  یم  هدنگنج  يامیپاوه  ییاوه و 174  يورین  لنسرپ   650
ار ناتسنمکرت  ییاوه  يورین  اهسور  تسا . هدرک  ظفح  ار  ییاوه  عافد  يورین  زا  ییاوه  يورین  هیزجت  رب  ینبم  يوروش  یتنس  متسیس  زونه 
( رفن رازه   ) ینیمز يورین  روشکاهورین  دادعتسا  . دراد رارقتسا  روشک  نآ  رد  یسور  گیم 26  نارداکسا  کی  لقادح  دنهد و  یم  شزومآ 

نازیهجت 165 ناتـــسنمکرت 28 ـــ  ــ ــ  ناتـسنمرا 7/32 ناـــجیابرذآ 49 2 3 ( رفن رازه   ) ییاــــیرد يورین  رفن ) رازه   ) ییاوـــه يورین 
هدـش هتفرگ  رظن  رد  یماظن  تازیهجت  رثکادـح  هدـش ، ءاضما  عفانملا  كرتشم  ياهیروهمج  نیب  هک  دنکـشات  هدـهاعم  ساسارب  (27) یماظن
عونا زا  پوت   285 یمزر ، وردوخ  تفارک و  رواـه   220 کنات ،  220 دـشاب : یم  ریز  بیترت  هب  ناـجیابرذآ  يروهمج  ینیمز  يورین  يارب 

رد قباـس  يوروـش  ياـهناگداپ  زا  ار  يرگید  تازیهجت  یت – 64 و  ياهکنات  زا  يدادـعت  ناجیابرذآ  اهـشرازگ ، یخرب  ساـسارب  . فلتخم
نینچمه دنا . هدش  هتفرگ  راک  هب  ینمرا  ياهورین  هیلع  یگنج  تایلمع  هنحـص  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  يروط  هب  هدومن ، یفخمو  هدوبر  وکاب 

رد ریز  ياهحالـس  ًاعومجم  . تسین صخـشم  اهنآ  قیقد  رادـقم  هک  دنـشاب  یم  یفلتخم  ياهحالـس  ياراد  یماـظن  هبـش  ياـهورین  زا  یخرب 
پوت زا 285  شیب  ، BMP یهرز ياهوردوخ  یت – 64 و  ياهکنات  لماش  کنات  زا 220  شیب  دنا . هدیدرگ  هدـهاشم  ناجیابرذآ  شترا 
هدـش هدافتـسا  زین  غاب  هرق  گنج  رد  اهنآ  زا  هک  نیمز  هب  نیمز  کشوم  يدادـعت  عون BM-21 و  زا  لول  دـنچ  زادـنا ، کشوم  رزیوه و  و 

ار اـهنآ  هـمه  هـک  درک  بحاـصت  رزخ  ياـیدر  رد  ار  قباـس  يوروـش  ناـگوان  زا  دـصرد   25 لاـس 1992 ، رد  نینچمه  ناـجیابرذآ  . تسا
دنورف ياراد 30  لاس 1992  رد  روشک  نیا  اکیرمآ ، یـسوساج  عباـنم  شرازگ  ساـسارب  . دـنهد یم  لیکـشت  کـچوک  یگنج  ياـهیتشک 
دصکی دیاب  روشک  نیا  رثکادح  دنکـشات  همانقفوت  ساسارب  تسا . هدوب  یتایلمع  یکیتکات  يامیپاوه  دصکی  و  ( interceptor  ) ریگهر

روشک نیا  كاخ  رد  یکیژتارتسا  ياهامیپاوه  ای  کـشوم  هنوگچیه  هک  اـجنآ  زا  . دـشاب هتـشاد  یمزر  رتپوکیله  هدـنگنج و 50  يامیپاوه 
هب دننک  هیلخت  ناجیابرذآ  زا  ار  اهورین  تازیهجت و  ات  دندرک  شـشوک  تیدـج  اب  زین  عفانملا  كرتشم  هعماج  قباس  ناربهر  هدوبن و  رقتـسم 
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تازیهجت زا  يرادقم  دنتـسناوت  يرذآ  ياهورین  لاح  ره  هب  اما  دشاب . ناجیابرذآ  رد  تازیهجت  عون  نیا  زا  ییالاب  نازیم  هک  دسر  یمن  رظن 
یـسور ياهورین  زا  ار  اـهنآ  تقیقح  رد  دـنراد و  هگن  دوخ  كاـخ  رد  ار  SU – 24 يامیپاوه و 11  گیم 25  ياـمیپاوه  هـلمج 5  زا  ار 
ریگهر ياــمیپاوه  دــنورف  دادــعت 30  ناــجیابرذآ  هــک  دــنداد  شرازگ  ربماتپـــس 91  رد  یبرغ  یـــسوساج  عباــنم  زا  یخرب  دـــنیابرب .

هدافتسا ینمرا  ياهورین  دض  رب   SU-25 ياهامیپاوه زا  . تسا هدرک  یفخم  ار  یکیتکات  یتایلمع  يامیپاوه  دـصکی  و  ( interceptor)
mi- رتپوکیله ددع  کی  هدنگنج mi-24 Hind و  رتپوک  یله  راهچ  دنـشاب . یم  یتایلمع  زین   Mig-21 21 يامیپاوه يدادعت  هدش و 

نینچمه تسا . هدرک  طوقـس  غاـب  هرق  هقطنم  رد  اـهنآ  زا  یکی  دنـشاب و  یم  یتاـیلمع  هـک  تـسا  هدـنام  یقاـب  ناـجیابرذآ  تـسد  رد  زین  1
هدـش طـقاس  ینمرا  ياـهرتپوکیله  زا  یکی  اـهنآ  طـسوت  هـک  يروـط  هـب  دـشاب ، یم  دوـجوم  روـشک  نـیا  رد  زین  ماـس  کـشوم  يدادــعت 

220 زا : دنترابع  ناتـسنمرا  يارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ینیمز  تازیهجت  رثکادـح  دنکـشات  هدـهاعم  ساساربناتـسنمرا  یماظن  تازیهجت  . تسا
حالس عاونا  نیرتهب  نیمأت  هنیمز  رد  ناتسنمرا  دنـشاب . یم  لاعف  یگمه  هک  پوت  هضبق  یهرز و 285  وردوخ  تفارک و  رواه   220 کنات ،

نینچمه دـشاب . یم  رگید  عاونا  زا  کنات  دادعت 75  یت – 72 ،)  ) کنات ياراد 120  روشک  نآ  هلمج  زا  تسا ، هتشاد  ییاهتفرشیپ  یـسور 
یـششک دوخ  ياهپوت  لـماش  پوت  هضبق  دـــشاب و 340  یم  اراد  ار  یهرز  ربرفن  یمزر و 200  وردوـخ  هلمج 225  زا  تفارکرواـه   400

گنج و  ( T12  ) و ( p-44  ) ياهگنفت لماش  کنات  دض  ياهحالـس  زادـنا  هراپمخ  لول و  دـنچ  ياهزادـنا  کشوم  فلتخم و  ياهرزیوه 
ياهحالس تازیهجت و  هلمج  زا   SA-9 و SA-8 و SA-4 عون زا  ماس  ياهکشوم  يدادعت  نینچمه  کنات و  دض  هدش  تیاده  ياهرازفا 

رتپوکیله یگنج و 50  يامیپاوه  دصکی  رثکادح  دناوت  یم  ناتسنمرا  دنکشات  هدهاعم  ساسارب  . تسا روشک  نیا  رد  هدش  شرازگ  دوجوم 
یکیتکات ياـمیپاوه  هنوگچیه  روشک  نآ  لاس 1991  ات  هک  دـندقتعم  ییاکیرما  یماظن  عبانم  زا  یخرب  اـما  دـنک ، يرادـهگن  ار  یکیتکاـت 

يدادعت تسا  هتسناوت  روشک  نیا  ریخا  ياهلاس  رد  لقتسم  یماظن  عبانم  شرازگ  ساسارب  لاح ، نیا  اب  تسا و  هتـشادن  ( interceptor)
زا رتپوکیله  رازه  گیم 25 و 30  کی  يامیپاوه SU-25 و  یمزر و 5  يامیپاوه  هک 6  يروط  هب  دروایب ، تسد  هب  رتپوکیله  اـمیپاوه و 

هدش نوگنرـس  غاب  هرق  گنج  رد  روشک  نآ  یگنج  ياهرتپوکیله  زا  یکی  نونکات  تسا . هدش  هدـهاشم  روشک  نآ  رد   MI فلتخم عاونا 
یماظن تازیهجت  صوصخ  رد  . تسا هدـش  شرازگ  روشک  نیا  هب  یبرغ  عبانم  یخرب  یتازیهجت  ياهکمک  ریخا  گنج  رد  لاح  ره  هب  . تسا

عاوـنا زا  یگنج  وردوــخ  یهرز و  ربرفن  یمزر و 2000  یلـصا  کـنات  هلمج 900  زا  یگنج  یماـظن  ياـهوردوخ  دوـجو  زا  ناتـسنمکرت 
گنات دـض  دـنوش  تیادـه  رازفا  گـنج  يدادـعت  نینچمه  حطـس ، هب  حطـس  کـشوم  هراــپمخ و 12  پوـت و  زا 900  شیب  فـــلتخم و 

یمن ییاـیرد  يورین  ياراد  روشک  نیا  . دـشاب یم  يرتـم  یلیم  یـششکدوخ 152  ياهپوت  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  هئارا  ییاهـشرازگ 
ناتسقازق ناتسنمکرت ، روشک  هیـسور  هلیـسو  هب  ناخارتسآ  رد  كرتشم  یهدنامرف  تحت  قباس  يوروش  رزخ  يایرد  ییایرد  ناگوان  دشاب .

ییاوه يورین  ییاوه و  عافد  متـسیس  ناتـسنمکرت  . دـشاب یم  یلحاس  دراگ  کی  سیـسأت  لاح  رد  روشک  نیا  اما  دوش . یم  هرادا  هیـسور  و 
رد هدـش  تظفاحم  ياـمیپاوه  هفاضا 650  هب  هدـنگنج  ياـمیپاوه  ياراد 174  نوـنکا  روـشک  نآ  تـسا . هدرک  ظـفح  ار  يوروـش  يازجم 

هوـالعب 60 يراکـش  ياـمیپاوه  ( regiment  ) جوـف کـی  لـماش  روکذـم  ياـمیپاوه  روـشک  نآ  ییاوـه  يورین  رد  . دـشاب یم  هاـگهانپ 
دنورف و 8   L-39 ود و  گـیم 21  هس  دـنورف SU-7 و  هس  هوالعب  یمجاهت  يامیپاوه  يدادـعت  نینچمه  يراکـش ،  SU-17 يامیپاوه
مالعا ًالبق  ناتسنمکرت  . درک هفاضا  اهنیا  هب  دیاب  زین  ار  یشزومآ  ياهامیپاوه  دادعت  ًانمض  دشاب . یم  دوجوم   An-12 دنورف Yak-28 و 3 

تـسیود تشاد و  دـنهاوخ  هـگن  ییاوـه  يورین  يارب  ار  گـیم  لماش 25  اـمیپاوه  زا 32  لکـشتم  هدـنگنج  جوف  کـی  رد  هک  دوـب  هدرک 
هنوگچیه زا  زونه  یماظن  عبانم  اما  تخورف ، جراخ  هب  ار   SU-17 يامیپاوه نینچمه 80  گیم 23 و 27 و  هلمج 60  زا  رگید  يامیپاوه 

گیم 25 گیم و 23 و 30  لماش 38  هدنگنج  جوف  ود  ياراد  ییاوه  دنفادپ  هنیمز  رد  نینچمه  ناتـسنمکرت  دنا . هدادـن  شرازگ  یـشروف 
گیم 23 و يامیپاوه  روشک 490  نیا  تسا . هدـش  شرازگ  روشک  نآ  رد  زین  ماس 2 و 3 و 5  لماش  ماس  کـشوم  دوجو 75  دشاب و  یم 

یهرز ربرفن  وردوخ و  کـنات  روشکتازیهجت  . دراد هاـگهانپ  رد  زین   mi-18 يامیپاوه و 18   SU-25 يامیپاوه دـصکی  گیم 25 و   60
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ناتسنمکرت 900 2000 ناجیابرذآ 279 822 712 53 6 ناتـسنمرارتپوک 150 400 380 6 13 یله  امیپاوه  زادـنا  کشومهراپمخ  پوت 
رالد نویلیم  ًابیرقت 1250  لاس 92  رد  ناجیابرذآ  یعاـفد  هجدوب  (28) یجراخ یماظن  ياـهکمک  یماـظن و  هنیزه  هجدوبم و  900 165 ن.
لاس رد  رـالد و  نویلیم  هب 1280  لاـس 1993  رد  هجدوب  نیا  تسا . هداد  لیکـشت  ار  روشک  لـک  هجدوب  زا  دـصرد  دودـح 5/14  هک  هدوب 

. تسا هدوب  روشک  هجدوب  لک  دـصرد  ربارب 3/2  لاس 1992  رد  زین  ناتـسنمرا  یعافد  هجدوب  . دـیدرگ غلاب  رالد  نویلیم  هب 200/13   1994
هدوب رالد  نویلیم  ربارب 71  لاس 94  رد  رالد و  نویلیم  ربارب 69  لاس 1993  رد  رالد ، نویلیم  ربارب 750  لاس 1992  رد  نآ  یعاـفد  هجدوب 

لاس 94 رد  ًانمـض  تسا . هدوب  رالد  نویلیم  ربارب 153  لاس 94  رد  رـالد و  نویلیم  ربارب 144  لاس 92  رد  ناتـسنمکرت  یعافد  هجدوب  . تسا
هدیدرگ اطعا  ناتـسنمکرت  هب  ( IMET  ) ساسارب یجراـخ  یماـظن  ياـهکمک  نازیم  نیمهب  زین  لاـس 95  رد  رـالد و  نویلیم  لداعم 05/0 

لاسهجدوب 1992 1993 1994 لک  دـصرد  لاس 92  رد  یماظن  هجدوب  رـالد ) نویلیم   ) یماـظن هجدوب  رـالد ) نویلیم   ) یماـظن هنیزه  . تسا
شترا رد  هیـسور  شقن  ـــ  1530 1440 ناتسنمکرت ــ  3/2 710 ( 1993  ) ناتسنمرا 750 690 ناجیابرذآ 1250 1250 1320 5/14 1992

هیلوا راتخاس  دش  رکذ  هک  روطنامه  تسا . دوهـشم  یبوخ  هب  روکذـم  ياهروشک  یماظن  راتخاس  رد  هیـسور  شقن  (29) روکذم ياهروشک 
شترا . تسا رادروخرب  يرتشیب  تدش  سا  ناتـسنمکرت  رد  رما  نیا  هک  دشاب  یم  یلبق  یماظن  ياهورین  راتخاس  ساسارب  روکذم  ياهـشترا 

هب یسور  ياهورین  اب  ناتـسنمکرت  تلود  لاس 93  رد  هکنآ  مغر  هب  دوش و  یم  هرادا  كرتشم  یهدـنامرف  طـسوت  زونه  ًـالوصا  روشک  نیا 
ناتـسنمکرت یماظن  راتخاس  رد  اهنآ  زونه  ار  هدـمع  شقن  اما  دـندرگ ، رقتـسم  روشک  یبونج  ياهزرم  رد  اـهنآ  نازابرـس  هک  دیـسر  قفاوت 

رازه دشاب و 50  یم  هیسور  نالک  ياهتسایس  عبات  عفانملا  كرتشم  هعماج  یتینما  متسیس  هب  نتسویپ  رطاخ  هب  زین  ناتسنمرا  دننک . یم  يزاب 
ياراد اهورین  نیا  دـهد . یم  ناـشن  لاس 92  هب  تبـسن  ار  يریگمـشچ  شهاـک  هتبلا  هک  دنرقتـسم  روشک  نآ  رد  نونکا  مه  یـسور  يورین 

لاس 1992 رد  هک  زین  ناجیابرذآ  رد  دنـشاب . یم  هراـپمخ  پوت و  یهرز و 100  ربرفن  کنات و 190  اب 80  رادگنفت  رکشل  کی  دادعتـسا 
ناجیابرذآ يروهمج  زا  یـسور  ياهورین  جورخ  لاس 1993  رد  نیفرط  قفاوت  ساسارب  دندوب ، رقتسم  یـسور  زابرـس  رفن  رازه  دودح 62 

هب هتـسباو  روشک  هس  نیا  یماظن  لعفلاب  ناوت  هک  تفگ  دـیاب  عومجم  رد  . تسا هتفای  يریگمـشچ  شهاک  اهنآ  دادـعت  نونکا  دـش و  زاـغآ 
هیـسور و یـسایس  ذوفن  نینچمه  یتاحیلـست و  یماظن و  یگتـسباو  نیا  رطاخ  هب  تساهنآ و  زا  هیـسور  ياهورین  تیامح  ینابیتشپ و  نازیم 

نیا لخاد  رد  یعاـمتجا  تالکـشم  يداـصتقا و  راـتخاس  ياهفعـض  اـهروشک و  نیا  رد  هیـسور  هب  هتـسباو  یـسایس  دـنمتردق  تیلا  دوجو 
رارق لیلحت  یبایزرا و  دروم  هیسور  لماع  هب  هجوت  اب  ناریا  یلامـش  ناگیاسمه  رد  تردق  راتخاس  یـسررب  عون  ره  دیاب  ًالوصا  اهیروهمج ،

یسررب . دوب دهاوخ  اهروشک  نیا  یماظن  یسایس و  ياهتیعقاو  زا  رود  هب  یفاکان و  یبایزرا  عون  ره  لماع  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دریگ و 
نیب زا  ناریا  یلامش  ياهزرم  هیحان  رد  ار  یگرزب  یتینما  دیدهت  دنچ  ره  يوروش  یشاپورفیلامش  ياهزرم  هیحان  زا  ناریا  یتینما  تادیدهت 

یـسایس یگنهرف و  يداصتقا و  یتابثان  صاخ و  تالکـشم  ياراد  هک  روشک  یلامـش  ياهزرم  رد  رتکچوک  تلود  نیدنچ  دوجو  اما  درب ،
یتینما تادـیدهت  هدرک و  داجیا  ناریا  یلامـش  ياهزرم  رد  ار  ینارحب  هقطنم  دـناوت  یم  دنـشاب  یم  يزرم  تاـفالتخا  ياراد  مه  اـب  هدوب و 

ياه هشیر  هک  دـیدج  تادـیدهت  نیا  یـسررب  هب  لامجا  هب  ات  تسا  هدـش  شالت  هلاقم  نیا  همتاـخ  رد  هک  دزاـس  ناریا  هجوتم  ار  يدـیدج 
رد تینما  داجیا  یلـصا  لماع  هک  یطلـسم  تردق  ءالخ  رطاخ  هب  روبزم  قطانم  رـضاح  لاح  رد  . دوش هتخادرپ  دراد  ( 30) یجراخ یلخاد و 

يوروش و یشاپورف  زا  یشان  يداصتقا  ياهزاین  تلع  هب  رضاح  لاح  رد  دنتـسه . هجاوم  یفلتخم  یتینما  ياهنارحب  اب  تسا  هدوب  قطانم  نیا 
اهیریگ و میمـصت  هیلک  زکرم  روحم و  ار  وکـسم  هک  قباس  يوروش  رد  یتسینومک  زکرمتم  ماـظن  رب  ینبم  يداـصتقا  راـتخاس  نآ  زا  رتمهم 

ياهداهن يزادـنا  هار  يارب  اذـل  دـنا . هدـش  جـلف  ًابیرقت  يداصتقا  تیلاعف  ظاـحل  زا  اـهروشک  نیا  نونکا  مه  دوب ، هداد  رارق  اـهیزیر  هماـنرب 
هک هدـش  بجوم  يزاین  نینچ  ( 31) دنـشاب یم  یجراخ  ياهکمک  جاتحم  تدشب  دوخ  نادنورهـش  هرمزور  هیذـغت  نیمأت  یتح  يداصتقا و 

کمک هب  مشچ  اهیروهمج  نیا  یگمه  ًابیرقت  دـننکب . ار  هدافتـسا  نیرتشیب  اهیروهمج  نیا  هب  دوخ  ياهکمک  ياطعا  رد  یبرغ  ياـهروشک 
مزال ياهکمک  هئارا  زا  دندرک ، لمع  هیـسور  دروم  رد  هک  روطنامه  زین  یبرغ  ياهروشک  لباقم ، رد  دنا . هتخود  نپاژ  یبرغ و  ياهروشک 
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لکـش هب  طورـشم  ار  نآ  هدـیزرو و  يراددوخ  اهیروهمج  نیا  يداصتقا  تیلاعف  ياه  هصرع  هب  رایع  مامت  ندـش  دراو  رگید  تراـبع  هب  و 
يارب بساـنم  ياـه  هنیمز  دوجو  هقطنم و  رد  ذوفن  يارب  لیئارـسا  اـکیرمآ و  شـالت  . دـنناد یم  اـهروشک  نیا  رد  یـسایس  تـالوحت  يریگ 

اب هزرابم  لاح  رد  ار  دوخ  هک  یمالـسا  يروهمج  عفانم  يارب  يدج  يدیدهت  دناوت  یم  روکذم  ياهروشک  يوس  زا  يذوفن  نینچ  شریذپ 
تسا هدش  شرازگ  وکذم  ياهروشک  هب  لیئارـسا  يداصتقا  ياهکمک  زا  يدایز  دراوم  هطبار ، نیا  رد  دروآ . مهارف  دناد  یم  اهروشک  نیا 

(32 .) دراد دوجو  رتشیب  کمک  ذخا  رد  برغ  هجوت  بلج  روظنم  هب  لیئارـسا  هب  یکیدزن  يارب  يدایز  لیامت  اهروشک  نیا  زا  يرایـسب  نیب 
زا ناریا  ياوزنا  هب  ًاـتیاهن  هدومن و  کـمک  ناریا  یلامـش  ياـهزرم  رد  برغ  ذوفن  دـیدشت  هب  دـناوت  یم  دـنور  نیا  همادا  هک  تسا  یهیدـب 
هب روشک  يارب  هدنیآ  ناهج  رد  ار  يدایز  یتینما  تاعبت  رما  نیا  هک  دماجنایب  قطانم  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  ذوفن  دس  روکذم و  هنحص 

نیا لخاد  رد  یـسایس  یتابث  یب  دراد  لابند  هب  ناگیاسمه  يارب  یتینما  ياهدـمایپ  هک  يرگید  ياـه  هنیمز  هلمج  زا  . تشاد دـهاوخ  لاـبند 
یبسانم یـسایس  راتخاس  دوجو  مدع  اهیروهمج و  نیا  رد  یتموکح  متـسیس  یناهگان  رییغت  زا  یـشان  یـسایس  یتابث  یب  دشاب  یم  اهروشک 

نامه همکاح  تأیه  ءاضعا  بلغا  تسا . هدـیدرگ  اهروشک  نیا  رد  نارحب  داجیا  ثعاب  دـنوش ، نیـشیپ  ياـهراتخاس  نیزگیاـج  دـناوتب  هک 
نینچ دنـشاب . یم  روکذـم  ياهیروهمج  روما  هرادا  رد  مهم  رداصم  راد  هدـهع  مان ، رییغت  اـب  هک  دنـشاب  یم  یلبق  تسینومک  بزح  ءاـضعا 

هب اهنارحب  نیا  دراوم  یخرب  رد  هک  دـنارورپ  یم  دوخ  رد  ار  یـسایس  ییاهنارحب  درادـن و  يراگزاس  مدرم  زا  يرایـسب  تساوخ  اب  یعـضو 
ياهورین کمک  هب  اهنت  ناتسکیجات  نوچمه  اهروشک  نیا  یسایس  ناربهر  زا  یخرب  هدش و  ینابایخ  ياهیریگرد  هب  رجنم  هدیـسر و  تیلعف 

یلبق یسایس  یسارک  وروب  رد  هدش  تیبرت  ناگبخن  هعومجم  هنچانچ  دنیامن . تیبثت  ًاددجم  ار  دوخ  یـسایس  تیمکاح  دنا  هتـسناوت  هیـسور 
شیازفا ار  دوخ  تیعورـشم  دنهد و  قیبطت  یلبق  طئارـش  اب  ار  دوخ  تیریدـم  تحت  طبـضنم  ياهنامزاس  دوخ و  یقابطنا ، یلوحت  اب  دـنناوتب 
لیدـعت ار  يوروش  ینومژه  شهاک  تیعورـشم و  نارحب  زا  یـشان  یـضابقنا  یطاسبنا –  ياهراشف  دـنناوتب  روکذـم  عماوج  دـیاش  دـنهد ،

ًآتعیبط هک  دـش  دـنهاوخ  تردـق  فلتخم  تازرابم  ریگرد  عماوج  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  ( 33 ،) دـنروآ دوجوب  ار  یلخاد  تینما  هدومن و 
ياهزرم رد  نماان  ینارحب و  قطانم  داجیا  هب  دـناوت  یم  رما  نیا  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  یجراخ  ياهورین  ریگرد و  ياهورین  تلاـخد  هنیمز 
ياهزرم رد  یجراخ  ياهورین  ذوفن  يارب  ار  هنیمز  دشاب و  ناریا  یتینما  عفانم  يارب  يدج  يدیدهت  هدـیماجنا و  یمالـسا  يروهمج  یلامش 

قطانم نیا  رد  اهـسور  يدـج  تلاخد  هنیمز  دـناوت  یم  هراومه  اـهیروهمج  نیا  رد  یـسور  ياـهتیلقا  دوجو  ًـالثم  درواـیب ، مهارف  اـهروشک 
یطیحم تسیز  تالکـشم  تیانج و  مرج و  ردخم ، داوم  نوچمه  يرگید  لئاسم  شرتسگ  هب  اهزرم  رد  ینماان  دوجو  نینچمه  ( 34) دشاب
فلتخم ياهیروهمج  نیب  يزرم  تافالتخا  هطبار  نیا  رد  . دوب دنهاوخ  هیاسمه  ياهروشک  يارب  یتینما  ياهدمایپ  ياراد  هک  دنز  یم  نماد 

رد ار  ینمااـن  هنیمز  دـناوت  یم  هک  تسا  يرگید  هلئـسم  ناتـسنمرا  ناـجیابرذآ و  ینعی  ناریا  اـب  زرم  مـه  يروـهمج  ود  نـیب  ًاـصوصخم  و 
رب هوالع  یماظن ، هار  زا  هلأسم  لح  يارب  اهنآ  ياهـشالت  غاـب و  هرق  هلئـسم  دروم  رد  يروهمج  ود  تاـفالتخا  دروا . مهارف  روشک  ياـهزرم 

ياهزرم رد  ینارحب  يا  هقطنم  داجیا  ثعاب  دنک ، یم  دـیدشت  ار  اهنآ  یگتـسباو  دراو و  روشک  ود  داصتقا  رب  ار  يا  هدـمع  ياهراشف  هکنیا 
شرتسگ اب  دـعب  لحارم  رد  هدـش و  ناریا  هب  روشک  ود  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  ترجاـهم  ببـس  لوا  هلحرم  رد  هک  هدـیدرگ  روشک  یلاـمش 

رما نیا  هک  دـشاب  یم  حرطم  یمالـسا  يروـهمج  ياـهزرم  هب  نآ  شرتـسگ  گـنج و  رد  یجراـخ  ياـهروشک  تلاـخد  لاـمتحا  گـنج ،
نیفرط هب  فلتخم  ياـهروشک  یماـظن  ياـهکمک  هطبار  نیا  رد  دروآ . دوجو  هب  ناریا  يارب  تسا  نکمم  ار  یکاـنرطخ  یتـینما  ياهدـمایپ 
يرگید هلأسم  (35 .) دنک یم  تیوقت  ار  تالامتحا  نیا  غاب  هرق  گنج  ياه  هنحص  رد  یلیئارسا  فلتخم  کبـس  ياهحالـس  دوجو  گنج و 

دنتسه ناریا  رد  یموق  هلابند  ياراد  هک  دشاب  یم  اهیروهمج  نیا  رد  یماوقا  دوجو  دیامن  داجیا  ناریا  يارب  یتینما  تالکشم  دناوت  یم  هک 
مسیکرت و ناپ  تالیامت  دننک . یم  یگدنز  ناجیابرذآ  ناتـسنمکرت و  رد  هک  دومن  هراشا  ناوت  یم  اهنمکرت  اهیرذآ و  هب  اهنآ  هلمج  زا  هک 
. درک داجیا  عماوج  نیا  یموق  گنهرف  حرط  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  دـیدرگ  حرطم  تدـشب  يوروش  یـشاپورف  لاـبند  هب  هک  مسیناروت  ناـپ 

دیعب ًـالوصا  دراد ، دوجو  يا  يروتارپما  نینچ  لیکـشت  يارب  راـبت  كرت  ماوقا  نیا  دوخ  نیب  هک  یتالکـشم  اـهرظن و  فـالتخا  زا  رظنفرص 
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نآ زا  یشان  یگنهرف  تائاقلاو  هلأسم  حرط  لاحرهب  اما  دیامن . کمک  اهـشیارگ  نیا  داجیا  هب  دناوتب  یللملا  نیب  طیحم  طیارـش و  هک  تسا 
تـسا رکذ  هب  مزال  دیامن . داجیا  دشاب  یم  اهیرذآ  زا  ییالاب  تیعمج  دصرد  ياراد  هک  ناریا  يارب  ار  یـصاخ  یتینما  تالکـشم  دناوت  یم 

لها ) توافتم بهذم  گنهرف و  یناریا و  هعماج  رد  اهنآ  لماک  بذج  مدع  رطاخ  هب  اهنمکرت  نایم  رد  ییارگ  موق  ياه  هشیدـنا  دـشر  هک 
زا دـعب  اهروشک  نیا  ًـالوصا  . دراد دـنا ، هدـش  ماـغدا  یبسن  تروص  هب  ناریا  هعماـج  رد  هدوب و  هعیـش  هک  اـهیرذآ  زا  يرتشیب  هنیمز  تنس ،)
اما دندرک ، یم  فیرعت  برغ  قرش و  تاعزانم  بلاق  رد  ار  نمشد  ًالبق  اریز  دنا ، هدوب  ماهبا  راچد  نمشد  زا  فیرعت  رد  يوروش  یشاپورف 

طیارش نیا  رد  تسا . مزال  یتینما  دیدج  ياهیریگ  تهج  يارب  نمشد  زا  يدیدج  روصت  هتخیر و  ورف  یلبق  یتینما  ياهیریگ  تهج  نونکا 
تهج نیا  هوالعب  دـشاب . رثؤم  دـیدج  نمـشد  ندیـشارت  روصت و  نیا  يریگ  لکـش  رد  دـناوت  یم  اهروشک  نیب  دـیدج  تافالتخا  هنوگره 

نیا طباور  رب  ًاتعیبط  هک  ددرگ  هقطنم  يارب  ناریا  رطخ  یبهذـم و  ییارگداینب  هجوتم  یجراخ  لـماوع  ریثأـت  تحت  دـناوت  یم  یتینما  يریگ 
عفانم دناوت  یم  رما  نیا  دش . دهاوخ  هدافتـسا  ناریا  لباقم  رد  يذوفن  دـس  کی  ناونع  هب  اهنآ  زا  تشاذـگ و  دـهاوخ  رثا  ناریا  اب  اهروشک 
دوجو یماظن و  دوجوم  تیعـضو  (36 .) دـیامن دـیدهت  ( هملک عیـسو  يانعم  هب   ) ار یلم  تینما  هتخادـنا و  رطخ  هب  دـیدج  قطانم  رد  ار  ناریا 

یم یمالـسا  يروهمج  یتینما  ياهینارگن  هلمج  زا  زین  دراد  یگدـنکارپ  شرتسگ و  روکذـم  ياهروشک  رد  هک  یکیتکات  ياهرازفا  گنج 
يا هتسه  گنج  زا  یشان  دیدهت  زا  رتشیب  بتارم  هب  ییایمیش  يا و  هتسه  ياهرازفا  گنج  زا  هدشن  لرتنک  هدافتسا  ناکما  اریز  دشاب ، دناوت 

ياههاگورین اه و  هناخدارز  يوس  زا  تسیز  طیحم  هب  ویتکا  ویدار  داوم  هعاشا  زا  یـشان  تارطخ  هکنیا  رب  هوالع  دشاب و  یم  تردقربا  ود 
رد ینمیا  تازیهجت  نادـقف  قـیقد و  لرتـنک  تراـظن و  نتفر  نیب  زا  دـشاب ، یم  لـبق  زا  رتـشیب  زین  اـهیروهمج  رد  رواـجم  قطاـنم  يا  هتـسه 

هیوناژ رد  ًالثم  تسا . هدرک  داجیا  ناگیاسمه  يارب  يا  هدـمع  ینارگن  هتفای  لالقتـسا  هزات  ياهیروهمج  رد  یمتا  ياهروتکآر  زا  يرایـسب 
گنج هب  یبایتسد  روظنم  هب  وکاـب  رد  یماـظن  ياـهناگداپ  زا  یکی  هب  یمجاـهت  يوروش ، هیلع  رب  ناـجیابرذآ  مدرم  ماـیق  ماـگنه  رد   1990

زا ادـج  ینارگن  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوب . روکذـم  هلأسم  اب  هطبار  رد  يرطخ  گنز  رما  نیا  هک  فرگ  تروص  يا  هتـسه  ياـهرازفا 
دراد و رارق  ناتـسقازق  دیفـس و  هیـسور  نیارکوا ، هیـسور ، يروهمج  بوچراچ  رد  اهنت  هک  دـشاب  یم  کیژتارتسا  ياهرازفا  گنج  دوجو 

هزات ياهیروهمج  شترا  يزاسزاب  روظنم  هب  اهروشک  یخرب  شـالت  هلأـسم ، نیا  رب  هوـالع  (37 .) دراد اهنآ  هب  يرتشیب  تیـساسح  زین  برغ 
روضح زا  یشان  تردق  ءالخ  تسا . رادروخرب  یصاخ  یتینما  تیساسح  زا  زین  ( 38) اهروشک نیا  یماظن  راتخاس  رد  ذوفن  هتفای و  لالقتسا 
تیوقت يوس  هب  ًادـیدش  اهروشک  نیا  ناگیاسمه  اب  يزرم  تافالتخا  دوجو  یجراخ و  یلخاد و  ياهگنج  قباس  يوروش  ياهورین  یماـظن 

شقن نایم  نیا  رد  لیئارـسا  برغ و  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  لیالد  نونکا  ( 39 .) دـهد یم  قوس  دوخ  ياهرازفا  گنج  یماظن و  ياهورین 
لیئارـسا تایرـشن  رد  اهـشرازگ  یخرب  تسا . هداد  ناشن  لیئارـسا  اب  يراکمه  هب  يدایز  لیامت  ناجیابرذآ  ًـالثم  دـننک . یم  اـفیا  ار  یمهم 

هظحالم لباق  ریداقم  زا  نینچمه  دشاب . یم  ناجیابرذآ  لیئارـسا و  نیب  یماظن  طابترا  ياهمتـسیس  رگنیتسا و  ياهکـشوم  هلماعم  زا  یکاح 
دناوت یم  برغ  لیئارـسا و  يوس  زا  یماظن  ذوفن  نینچ  هک  تسا  یهیدب  (40 .) تسا هدش  هدافتسا  غاب  هرق  ياهگنج  رد  یلیئارسا  حالـس  يا 

وتان هب  نتسویپ  هب  اهروشک  یخرب  لباقم  لماوع  نیا  رانک  رد  دشاب . هتـشاد  یمالـسا  يروهمج  يارب  یمهم  یتینما  تارطخ  تدم  زارد  رد 
اهنت هک  تشاد  ناـعذا  دـیاب  اـهروشک  نیا  یماـظن  ناوت  هسیاـقم  اـب  ًانمـض  . درک شوـمارف  دـیابن  ار  هقطنم  نیا  رد  وتاـن  يارذـگ  هیامرـس  و 

عفانملا كرتشم  هعماج  هب  اهروشک  نیا  یگتـسباو  زا  تلفغ  ثعاب  رما  نیا  اـما  ( 41 .) تسا رادروخرب  یبولطم  یماظن  ناوت  زا  ناتـسنمکرت 
دورو بجوم  هک  يا  هقطنم  نارحب  عون  ره  رد  بیترت  نیا  هب  دـیامن . داجیا  ار  ییالاب  یماـظن  ناوت  دـناوت  یم  لـعفلاب  هک  دـشاب  هیـسور  رد 

وکـسم ًالوصا  تفرگ . رظن  رد  روکذـم  ياهروشک  زا  تیامح  رد  زین  ار  هیـسور  یماـظن  ناوت  دـیاب  دوش  نارحب  نآ  رد  یمالـسا  يروهمج 
عومجم رد  دومن . دـهاوخ  يدـج  تلاـخد  هدـنیآ  یلاـمتحا  نارحب  عون  ره  رد  هدـناجنگ و  دوخ  یتینما  هطیح  رد  ار  روکذـم  قطاـنم  زونه 

یم دراد و  دوخ  رد  ار  یتابث  مدـع  ینارحب و  ياه  هنیمز  روکذـم  ياهروشک  یماظن  یگنهرف و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ، یـسایس ، تیعـضو 
لماـع نیرتمهم  هطبار  نیا  رد  دزاـس . ناریا  هجوتم  ار  یفلتخم  یتـینما  تادـیدهت  هدـش و  لاـعف  صاـخ ، طیارـش  دوجو  تروص  رد  دـناوت 
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 : هب دینک  هاگن  ( . 1) ذخآم عبانم و  . دشاب یم  اهنارحب  نیا  رد  یجراخ  ياهورین  تلاخد 
Middle East Review 93-94Eastern Europian and the commonwealth of Independent states

.94
نارهت 1372. يوروش ، نیشن  ناملسم  ياهیروهمج  هب  ییانشآ  هوزج  هجراخ –  روما  ترازو  و 

The Economist Intelligence Unit (E.I.U)-Country Report (Gorgia, Armenia, Azarbaijan,(2)
Kazakhstan, centeral Asian Republic)- 3rd quarter, 1993, p.16

نیب تاعلاطم  رتفد  نارهت ، هنایم ، يایسآ  تاعلاطم  زکرم  زاقفق ، يزکرم و  يایسآ  رد  یسایس  راتفر  ياه  هشیر  اضریلع –  راطع ، خیـش  ( 3)
، ناتـسنمکرت يروـهمج  تـیعمج  یــسررب  مارهب ، يدـمحا ، ریما  ( E.I.U,OPCT,p.8.(5)Ibid, p.6.(6(4 .) ص152  1373 یللملا ،
 – رـصان يرماع ، یفقث  ( 9 .) نامه ( 8 .) 153 ص 4 –  نیشیپ ، راطع ، خیـش  ( 7 .) هرامش 5)ص 96 زاقفق  هنایم ، يایسآ  تاعلاطم  همانلـصف  )
و ص 8  ، 1337 یللملا ، نــیب  یــسایس و  تاــعلاطم  رتــفد  نارهت ، درـــس ، گــنج  نارود  زا  سپ  کــیتلپوئژ  تــالوحت  يژتارتــسا و 
(13 .) نیشیپ ( 12 .) ات 185 هارمش 7 ص 179  زاقفق  يزکرم و  يایسآ  همانلصف  ناتسنمکرت  داصتقا  ( E.I.U, opct, p.17.(11(10 .) 178

ص 65 – 59. هرامش 7 ) هنایم  يایسآ  همانلصف   ) ناتسنمرا رد  يداصتقا  هعسوت  زادنا  مشچ  لیلج ، لدنشور ،
IMF, Economic Review Armenia, Washington D.C , April 92.(14)UNDP HV man Development

.Report 1994, Newyork oxford university press, 1994, p. 193 – 94
يزکرم يایسآ  تاعلاطم  همانلصف  ماقرا ، رامآ و  نابز  هب   ) ناتسنمرا داصتقا  یناهفصا ، راک  کین   : هب دینک  هاگن  ( Ibid, p. 194.(16(15)

ص 65 زاقفق ش 7 ) يزکرم و  يایسآ  همانلصف   ) ناتسنمرا رد  يداصتقا  هعسوت  زادنا  مشچ  لیلج ، لدنـشور ، ص 56 – 39. زاقفق ش 7 )
ش ایرد ، ردنب و  هلجم   ) هایس يالط  نیمزرـس  ناجیابرذآ  يروهمج  لضفلاوبا –  هدومزآ ، ( 18 .) نیشیپ ( E.i.U. Opct, p.6.(17.61– 

ص 84 و 110. ش 21 ) ایدر ، ردنب و  هلجم   ) هدنیا رزخ و  يایرد  رد  زاگ  تفن و  عبانم  ناجیابرذآ  ( 19 .) ص 81 و 122 49 و 50 )
.Azarbaijan: Political scene, economy – country Report, No.2 (1994) pp 29.32(20)

نیشیپ ص 84– 82. زاگ ، تفن و  عبانم  ناجیابرذآ  ( 21)
Azarbaijan, opct, No, 1 (1994) p.33 – 36.(23)Eastern Europian year book 94, p. 162.(24)Ibid,(22)

.p.144.(25)Ibid, p.673.(26)Military Balance 94 – 95 pp. 162 – 79
: ریز عبانم  هب  دینک  هاگن  ( 27)

Defence Foreign Affairs hand book 94 pp. 55 – 82 & 1181.Military Balance 94 – 95 p.81 & pp 80
.– 162

: ریز عبنم  نیشیپ و  ( 28)
.IISS – Russia and tretory of the former Soviet Union Showing – 1994.(29)Ibid

.Ibid(30)
مود لاس  زاقفق  يزکرم و  يایـسآ  تاعلاطم  همانلـصف  زاقفق ، هناـیم و  يایـسآ  رد  هعـسوت  تینما و  هطبار  روپ ، داجـس  مظاـک  دـمحم  ( 31)

راهب 73. هرامش 4 
Intelligence Unite , Country Repirt, 3 rd quarter 1993.(33)Middle East Monitor, Vol. 2, Sep. (32)

.93, pp. 32 – 36
. نیشیپ مظاک ، دمحم  روپ ، داجس  ( 35 ،) هداز فیس  ( 34)
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Middle East Monitor, Opct, pp 36.(37)Graham Fuller, central Asia , the New Geopolitics(36)
.politics (Stavita Manica: Rand , 1992) p.p. 3 – 6

یللملا 1373 ص 178. نیب  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، درس ، گنج  زا  سپ  کیتلوپوئژ  تالوحت  يژتارتسا و  رصان ، يرماع ، یفقث ، ( 38)
post – sovit Armise – PFE/RL Research Report Vol.2 No . 25 (Jun, 18, 93).(40)Military – (39)
Balance 92-93.(41)Israels Policy, The Post soviet Moslems Republics Anderi Neduetsky –

.(middle East Monitor Vol . 2 No 2 sep. 93. pp. 32 – 36.(42)military Ballence 92-93 & 91 – 92
هرامش 21 یماظن -  ياه  یسررب  همانلصف  عبنم :

مزیتناتستورپ مسینویهص و  نودگامرآ ، 

هـس نیا  تسا . هدش  میـسقت  ناتـستورپ  سکدترا و  مور ، کیلوتاک  ياسیلک  ینعی  رگیدکی  فلاخم  ادـج و  ًالماک  هخاش  هس  هب  تیحیـسم 
ياسیلک لیجنا  یتح  دـننک و  یم  لمع  فلتخم  نید  هس  دـننام  دـنیادج و  رگیدـکی  زا  ًالماک  يدابع  مسارم  ینید و  تاداـقتعا  رد  اـسیلک 

تلود اب  اهنآ  کیدزن  رایـسب  هطبار  ناتـستورپ  ياسیلک  ياه  یگژیو  زا  یکی  دراد . يدایز  توافت  کیلوتاک  ياسیلک  لیجنا  اب  ناتـستورپ 
هدرتسگ ياه  تیامح  موس  ناهج  ياهروشک  رد  دوخ  ناغلبم  زا  ناتستورپ  تیحیـسم  جیورت  يارب  اه  تلود  نیا  دشاب و  یم  ییاپورا  ياه 

سأر رد  سیلگنا  هکلم  تسین و  ادج  مه  زا  ناتـستورپ  ياسیلک  تلود و  سیلگنا  رد  لاثم  ناونع  هب  دـننک ؛ یم  یـسایس  یتاغیلبت و  یلام ،
تـسا هدش  دـنمتردق  هداعلا  قوف  اه  ناتـستورپ  نیب  رد  هک  يدـیدج  نایرج  هتـشذگ  نرق  کی  ردـلیجنا  ناغلبم  دراد . رارق  اسیلک  تلود و 

هب تشگزاب  اهنآ  راعـش  فورعم و  ییارگداینب  هب  روهظون  بتکم  نیا  مود  یناهج  گنج  زا  لبق  دشاب . یم  لیجنا » ناغلبم   » روهظون بتکم 
. دـشاب یم  لیجنا  ياهداینب  يانبم  رب  اـکیرمآ  رد  تموکح  ندروآ  دوجو  هب  اـهنآ  فدـه  دوب و  یگنهرف  لوحت  اـب  هعماـج  رییغت  لـیجنا و 

یعمج تاطابترا  لیاسو  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  اب  دـندرک و  یفرعم  لیجنا  ناغلبم  ار  دوخ  ییاکیرمآ  نایارگداینب  مود  یناهج  گـنج  زادـعب 
اکیرمآ رد  ینید  تالیکـشت  نیرت  لاعف  نیرتدـنمتردق و  نایرج  نیا  نونکا  دـنروآ و  تسد  هب  یناوارف  ذوفن  اکیرمآ  هعماـج  رد  دنتـسناوت 
ناغلبم نایرج  یناـبم  لوصایحیـسم و  مسینویهـص  روهظون  بتکم  . دـنراد يداـیز  ذوفن  روشک  نیا  یـسایس  زکارم  رد  دوش و  یم  بوسحم 
ياسیلک ناوریپ  هک  دـنراد  داقتعا  اهنآ  دـشاب و  یم  مسینویهـص  زا  یـسایس  یتدـیقع و  هبناج  همه  تیاـمح  سیلگنا  اـکیرمآ و  رد  لـیجنا 

نایب لیجنا  ياه  ییوگشیپ  ناونع  هب  متسیب  نرق  رد  لیجنا  ریسافت  رد  هک  ار  حیسم  هتساوخ  دنچ  دیاب  حیـسم  هرابود  روهظ  يارب  ناتـستورپ 
زا ار  دوخ  بتکم  نیا  ناوریپ  . دراد ترهـش  حیـسم » ياـه  هتـساوخ  » ناونع اـب  مسیتناتـستورپ  رد  روهظون  ناـیرج  نیا  دـنیامن . یلمع  هدـش ،

دوب و دنهاوخ  تاجن  لها  نانیا  طقف  هک  دنـشاب  یم  هتفای  دلوت  هرابود  نایحیـسم  بتکم  نیا  ناوریپ  دنرادداقتعا  دنناد و  یم  لیجنا  ناغلبم 
بـصعت دشاب و  یم  مسینویهـص  هب  صاخ  بصعت  خسار و  داقتعا  بتکم  نیا  ناوریپ  زاتمم  ياه  یگژیو  زا  دش . دـنهاوخ  كاله  نارگید 

هلیسو هب  قوف  بتکم  تاداقتعا  قباطم  دشاب . یم  اکیرمآ  لیئارسا و  میقم  يدوهی  ياه  تسینویهـص  زا  شیب  مسینویهـص  هب  نایحیـسم  نیا 
یلمع رد  عیرـست  يارب  دنراد  ینید  هفیظو  بتکم  نیا  ناوریپ  دیامن و  روهظ  هرابود  حیـسم  ات  ددنویپب  عوقو  هب  دیاب  یثداوح  اه  ناتـستورپ 

نیطسلف هب  دیاب  ناهج  رـسارس  زا  نایدوهی  - 1: زادنترابع دنوش ، یلمع  دیاب  اهنآ  طسوت  هک  یثداوح  دـنیامن . شـشوک  ثداوح  نیا  ندـش 
دنیامن ترجاهم  لیئارسا  هب  هک  ینایدوهی  دیآ و  دوجو  هب  تارف  هناخدور  ات  لین  هناخدور  زا  يا  هرتسگ  رد  لیئارسا  روشک  دنوش و  هدروآ 
سدقم دجسم  ود  نیا  ياج  هب  دننک و  مدهنم  ار  سدقملا  تیب  رد  هرخـص  یـصقا و  دجـسم  ود  دیاب  نایدوهی  - 2. دوب دنهاوخ  تاجن  لها 

هلمح دروم  رابدص  زا  شیب  سدقملا  تیب  رد  هرخـص  یـصقا و  دجـسم  ود  لاح  هب  ات  لاس 1967 زا   ) دنیامن انب  ار  گرزب  دبعم  ناناملـسم ،
مدهنم ار  سدقملا  تیب  رد  هرخـص  دجـسم  یـصقا و  دجـسم  نایدوهی  هک  يزور  - 3( تسا هتفرگ  رارق  تسینویهـص  نایحیـسم  نایدوهی و 
دهاوخ دوبان  ناهج  مامت  یناهج  گـنج  نیا  رد  هدـش ، زاـغآ  سیلگنا  اـکیرمآ و  يربهر  هب  نودـگامرآ )  ) سدـقم ییاـهن  گـنج  دـننک ،
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نایحیـسم هک  حیـسم » ياه  هتـساوخ  ندومن  یلمع   » تاداـقتعا وریپ  نایحیـسم  یماـمت  دوش ، زاـغآ  نودـگامرآ  گـنج  هک  يزور  - 4. دش
حیسم اب  هارمه  اجنآ  زا  دنوش  یم  لقتنم  تشهب  هب  ایند  زا  میظع  هنیفس  کی  طسوت  دید و  دنهاوخ  ار  حیـسم  دنـشاب ، یم  هتفای  دلوت  هرابود 

رد لاجد )  ) حیـسم دض  هک  ینامز  نودگامرآ  گنجرد  - 5. دوب دنهاوخ  سدقم  گنج  نیا  رد  تخـس  باذع  ناهج و  يدوبان  رگ  هراظن 
نیا نایاپ  رد  ار  حیـسم  دـض  درک و  دـهاوخ  روهظ  ناهج  رد  هتفای  دـلوت  هرابود  نایحیـسم  هارمه  حیـسم  تسا ، يزوریپ  هب  یباـیتسد  لاـح 

دجـسم ياج  هب  هک  يدبعم  تخاس و  دهاوخ  اپرب  سدـقملا  تیب  تیزکرم  ار  دوخ  یناهج  تموکح  دـهد و  یم  تسکـش  سدـقم  گنج 
یناهج تموکح  لحم  هدش - هتخاس  نودگامرآ  گنج  زاغآ  زا  لبق  نایدوهی  نایحیسم و  طسوت  هک  سدقملا - تیب  رد  هرخـص  یـصقا و 

دوبان ار  سدقملا  تیب  رد  هرخص  دجسم  یصقا و  دجسم  سیلگنا  اکیرمآ و  کمک  اب  لیئارسا  یتسینویهـص  تلود  - 6  . دوب دهاوخ  حیسم 
هثداح نیا  - 7. دشاب یم  اهنآ  هدهع  هب  سدقم  تلاسر  نیا  دش و  دهاوخ  هتخاس  ناکم  نیا  رد  نانآ  تسد  هب  گرزب  دـبعم  درک و  دـهاوخ 

ارف ار  اپورا  اکیرمآ و  هعماج  تشحو  بعر و  نودـگامرآ ، گنج  زاغآ  زا  لـبق  - 8. داتفا دـهاوخ  قافتا  ًامتح  يدالیم  لاس 2000  زا  سپ 
تامدقم دیاب  حیسم  روهظ  رد  عیرست  يارب  نایحیـسم  درادن و  ینعم  چیه  ناهج  رد  حلـص  حیـسم ، هرابود  روهظ  زا  لبق  -9. تفرگ دهاوخ 

بتکم نیا  هب  هک  سیلگنا  هدحتم و  تالایا  رد  ناتـستورپ  ياه  هقرف  یبهذـم  ناربهر  . دـنیامن مهارف  ار  ناهج  يدوبانو  نودـگامرآ  گنج 
دنا و هدرک  غیلبت  اپورا  اکیرمآ و  هعماج  رد  تدش  هب  ار  هدـش  دای  تاداقتعا  ههد 1990 م  رد  دنراد ، داقتعا  حیسم » ياه  هتساوخ   » روهظون

ییاکیرمآ شیشک  دنا .  هدمآرد  شیامن  هب  ینوگانوگ  ياه  ملیف  هدش و  رشتنم  باتک  اههد  هنیمز  نیا  رد  اکیرمآ  رد  هتشذگ  لاس  رد 10 
نیرت شورفرپ  زا  یکی  هک  هدرک  فیلأت  ار  تساجک »؟ اکیرمآ  ياج  لیجنا ؛ ياه  ییوگـشیبپ  رد  ناونع «  اـب  یباـتک  یـسدنیل  لاـه  ماـن  هب 

. تسا هدـش  نایب  نودـگامرآ  گنج  رد  نتگنـشاو  تلود  شقن  باتک  نیا  رد  تسا . هدـمآ  رامـش  هب  اکیرمآ  رد  لاس 2001  ياه  باـتک 
رـسارس رد  حیـسم  نافلاخم  درک و  دـهاوخ  يربهر  ار  نودـگامرآ  گنج  اـکیرمآ  تلود  هک  تسا  هدومن  تاـبثا  باـتک  نیا  رد  هدنـسیون 

، سدـقم گنج  نیا  رد  داد . دـهاوخ  تسکـش  دـنا ، هدـش  ناهج  رد  تشحو  بعر و  داجیا  ثعاب  گـنج  نیا  زاـغآ  زا  لـبق  هک  ار  ناـهج 
ياه ریشمش   » ار دوخ  يامیپ  هراق  يا  هتسه  ياه  کشوم  درـس  گنج  جوا  رد  اکیرمآ  تلود  دوب . دهاوخ  اکیرمآ  راکمه  سیلگنا  تلود 

لاس 1991 رد  قارع  هیلع  ارحـص  نافوت  تایلمع  هک  دنا  هدرک  غیلبت  هتـشذگ  ههد  کی  رد  بتکم  نیا  ناوریپ  دوب . هدیمان  سدـقم » گنج 
دنراد داقتعا  سیلگنا  اکیرمآ و  رد  اه  ناتـستورپ  هقرف  زا  تسینویهـص  نایحیـسم  . تسا هدوب  نودگامرآ  گنج  يارب  همدقم  ندرک  مهارف 

رد لیئارـسا  تلود  تساوخ  هک  دـنراد  یم  مـالعا  تسا و  هدومن  هلخادـم  لیئارـسا  تلود  دوس  هب  هناـیمرواخ  روـما  رد  هشیمه  حیـسم  هک 
ات لین  هناـخدور  زا  گرزب  لیئارـسا  روشک  سیـسأت  تسا و  هدوهیب  هناـیمرواخ  رد  حلـص  تارکاذـم  دـشاب و  یم  حیـسم  تساوخ  تقیقح 

نیناوق هعومجم  هب  داقتعا  قباطم  مه  يدوهی  ياه  تسینویهص  دش . دهاوخ  یلمع  يدوز  هب  هک  دشاب  یم  حیـسم  تساوخ  تارف ، هناخدور 
تلود کمک  اب  هک  دنیامن  یم  ارجا  ار  يا  همانرب  اهنآ  داقتعا  نیا  قباطم  دنراد و  داقتعا  ادخ » ياه  هتساوخ   » بتکم هب  دوملت »  » دوخ ینید 
روشک هدرک ، بیرخت  ار  سدقملا  تیب  رد  هرخـص  یـصقا و  سدقم  دجـسم  ود  دنناوتب  یبرغ  ياهروشک  رگید  سیلگنا و  اکیرمآ و  ياه 

ياهتسینویهص يدوهی و  ياه  تسینویهص  نایم  روظنم  نیمه  هب  دنروآ . دوجو  هب  یمالسا  ياهروشک  لماک  يدوبان  اب  ار  گرزب  لیئارـسا 
دنراد یم  راهظا  هراومه  ادخ » ياه  هتساوخ   » داقتعا وریپ  نایحیسم  دراد و  دوجو  لماک  یگنهامه  داحتا و  اه  ناتـستورپ  هقرف  زا  یحیـسم 
رـسارس نایحیـسم  طـسوت  دـیاب  تسا و  هدـش  یحارط  حیـسم  يوس  زا  تقیقح  رد  دوش ، یم  ماـجنا  لیئارـسا  تلود  يوس  زا  هک  یلمع  ره 

ياه کشوم  میظع  ریاخذ  نونکا  ویوآ  لت  تلود  زا  برغ  یحیـسم  ناهج  هبناج  همه  تیامح  فطل  هب  دریگ . رارق  تیاـمح  دروم  ناـهج 
تامهم رابنا   » کی هب  ار  یتسینویهص  میژر  عقاو ، رد  دراد و  دوجو  لیئارسا  رد  یبورکیم  ییایمیش و  تاحیلـست  ماسقا  عاونا و  يا و  هتـسه 

تسا نیا  برغ  یحیسم  ناهج  کیژتارتسا  فده  هتبلا  دنا . هدرک  لیدبت  برغ » اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  یحیـسم  ناهج  یماظن  ناگداپ  و 
لاس 1997 رد  ییاکیرمآ  هدنـسیون  کی  . دـنراد هاگن  فیعـض  هشیمه  يارب  یماظن  يداصتقا و  ياـه  هنیمز  رد  ار  یمالـسا  ياـهروشک  هک 
لیجنا و تامیلعت  هب  تنایخ  ار  ناینیطـسلف  اب  حلـص  هرکاذـم  عون  ره  نآ  رد  هک  دومن  فیلأت  ار  سدـقملا » تیب  هب  تنایخ   » ناونع اب  یباتک 
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روهظ لاس 2007 م  زا  لبق  موس و  هرازه  زاغآ  اب  حیـسم  هک  دیامن  یم  اقلا  ناگدـنناوخ  هب  ار  بلطم  نیا  دـناد و  یم  حیـسم  ياه  هتـساوخ 
، حیـسم روهظ  لیجعت  يارب  هک  ددرگ  یم  غیلبت  اه  باتک  نیا  رد  . دروآ دهاوخ  دوجو  هب  تارف  ات  لین  زا  ار  گرزب  لییارـسا  درک و  دهاوخ 

اهنآ هک  تسا  ینتفگ  ددرگ . کشخ  ًالماک  دیاب  تارف  هناخدور  دننک و  دوبان  دشاب - یم  ینونک  قارع  هک  ار - لباب  روشک  دیاب  نایحیـسم 
رد دنا . هداد  ماجنا  هراب  نیا  رد  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  یحیـسم  مسینویهـص  ینید  ناربهر  . دنمان یم  زین  تارف » گنج   » ار نودگامرآ  گنج 

خسار داقتعا  اکیرمآ  تیعمج  دصرد  دیدرگ 25  مالعا  دش ، ماجنا  لاس 1997  رد  سرپدتیشوسآ  يرازگربخ  طسوت  هک  یجنـسرظن  کی 
دهاوخ همادا  لاس  تفه  تدم  ات  گنج  نیا  دش و  دهاوخ  زاغآ  نیطسلف  لحم  رد  نودگامرآ  ییاهن  گنج  موس  هرازه  زاغآ  اب  هک  دنراد 

« نایحیـسم اسیلک و  يارب  گرزب  تبیـصم   » ار نآ  اهنآ  هک  هلاس  تفه  گنج  نیا  نایاپ  رد  دوش و  یم  دوبان  ایند  گنج  نیا  رثا  رد  تشاد .
اب ار  دوخ  یناهج  تموکح  دـهد و  یم  تسکـش  ار  لاـجد  درک و  دـهاوخ  روهظ  هتفاـی  دـلوت  هراـبود  نایحیـسم  هارمه  حیـسم  دـنناد ، یم 

تبیـصم دبعم   » دوش یم  نودگامرآ  گنج  بجوم  هک  ار  گرزب  دبعم  اهنآ  روظنم  نیمه  هب  . داد دهاوخ  لیکـشت  سدقملا  تیب  تیزکرم 
هچ یحیسم و  هچ  ناهج ، مدرم  یمامت  حیسم ،» ياه  هتساوخ   » هب نادقتعم  زا  ریغ  یحیسم ، مسینویهص  تاداقتعا  قباطم  دنمان . یم  گرزب »

درک و فرـصت  ار  سدـقملا  تـیب  یقرـش  شخب  لاـس 1967  رد  یتسینویهـص  شترا  . دـش دـنهاوخ  هتـشک  لاـجد  تسد  هب  یحیـسم ، ریغ 
تیب هک  درک  مالعا  هراومه  ویوآ  لت  میژر  نآ ، زا  دعب  دیدرگ . لاغشا  يدوهی  ياه  تسینویهص  تسد  هب  هرخـص  دجـسم  یـصقادجسم و 

دنا و هدرک  فرـصت  ار  سدقملا  تیب  یقرـش  شخب  دـصرد  اه 87  تسینویهـص  روظنم  نیمه  هب  تسا . لییارـسا  يدبا  تختیاپ  سدـقملا 
بیرخت بترم  رهش  شخب  نیا  رد  اه  ینیطسلف  ياه  هناخ  یتح  دننک و  يزاس  هناخ  رهـش  نیا  یقرـش  شخب  رد  دنرادن  قح  نیطـسلف  مدرم 

. دنا هدرک  يرافح  ًالماک  ار  هرخـص  دجـسم  یـصقادجسم و  هطوحم  ریز  اه  تسینویهـص  دنوش . یم  نکاس  اجنآ  رد  نایدوهی  ددرگ و  یم 
هدامآ ار  گرزب  دبعم  ياهنوتس  فقـس و  اهنآ  هک  دنا  هدومن  مالعا  اکیرمآ  یلاغـشا و  نیطـسلف  میقم  يدوهی  یحیـسم و  ياه  تسینویهص 
دبعم هشقن  اهنآ  دنیامن . ثادـحا  هرخـص  دجـسم  یـصقادجسم و  ياج  رد  ار  گرزب  دـبعم  تدـم  نیرت  هاتوک  رد  دـنناوت  یم  دـنا و  هدرک 

دوخ يدوهی  یحیـسم و  مسینویهـص  ناربهر  . دنا هدرک  پاچ  تسا  هدـش  هتـشون  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  دـلج  يور  رد  ار  گرزب 
دنراد قح  گرزب  لییارسا  تلود  سیسأت  يارب  دنراد و  یهلا  تلاسر  مسینویهص  لیجنا ، رد  انحوی  هفشاکم  ریـسفت  قباطم  دنا  هدرک  مالعا 

زا ار  لیجنا  ناغلبم  ناتـستورپ ، ینید  ناربهر  دـنهد . ماجنا  ار  بارعا  ناینیطـسلف و  یـشک  لسن  یتح  ناینیطـسلف  تیکلاـم  بلـس  رب  هوـالع 
دـنیامن و ترجاهم  نیطـسلف  هب  دـیاب  ناهج  رـسارس  زا  نایدوهی  نانآ  تاداـقتعا  قباـطم  هک  ارچ  دـننک ، یم  عنم  ناـیدوهی  ندرک  یحیـسم 

حیـسم دض  طسوت  نودگامرآ  گنج  رد  نایدوهی  قلطم  رتشیب  دنیامن . گرزب  دبعم  تخاس  هب  مادقا  دـنهد و  لیکـشت  ار  گرزب  لییارـسا 
ناغلبم سدقم و  مسیرورت  . دروآ دنهاوخ  نامیا  يو  هب  حیسم  ترـضح  روهظ  اب  دنام  دنهاوخ  هدنز  هک  یکدنا  دادعت  دش و  دهاوخ  هتـشک 
ناغلبم طسوت  سیلگنا  اکیرمآ و  هدـحتم  تالایا  رد  ًاـصوصخم  ناتـستورپ  ياـهروشک  رد  یحیـسم  مسینویهـص  بتکم  لـیجنا  يوجگنج 

ياه همانرب  دوخ  فورعم  باـتک  ود  رد  لـسلاه  سیرگ  ماـن  هب  ییاـکیرمآ  فورعم  هدنـسیون  . دوش یم  جـیورت  هدرتسگ  حطـس  رد  لـیجنا 
ناغلبم  » و تسایس » ییوگشیپ و   » ناونع اب  باتک  ود  نیا  رد  هدنـسیون  دوب . هدرک  اشفا  یبوخ  هب  ار  اکیرمآ  میقم  لیجنا » يوجگنج   » ناغلبم

ار لیجنا  ناغلبم  يراکمه  اب  لییارـسا  ناتـسلگنا و  اکیرمآ ، ياه  تلود  كرتشم  ياه  همانرب  يا » هتـسه  گنج  رتسب  رد  لیجنا  يوجگنج 
داحتا دوب  اـکیرمآ  يروهمج  تساـیر  رتفد  هتـسجرب  نادـنمراک  زا  هک  لـسلاه  دـنک . یم  حیرـشت  گرزب  لییارـسا  ندروآ  دوجو  هب  يارب 
یعمج طابترا  ياههاگتـسد  هدرتسگ  تاغیلبت  ریثأت  . دـیامن یم  راکـشآ  ار  لییارـسا  اب  سیلگنا  اـکیرمآ و  رد  لـیجنا  ناـغلبم  نیب  هناـمرحم 

هثداح 11 هدرک و  لیدـبت  ناـهج  مدرم  نیرترواـب  دوز  هب  ار  اـکیرمآ  مدرم  دنـشاب ، یم  اـه  تسینویهـص  لرتنک  تحت  ًـالماک  هک  اـکیرمآ 
. تسا هتخیگنارب  ناناملـسم  بارعا و  هیلع  هدـش  تیادـه  تاـغیلبت  رطاـخ  هـب  ار  برغ  ناـهج  اـکیرمآ و  مدرم  ترفن  هـنیک و  مـه  ربماـتپس 
اب دـندرک ، یم  غیلبت  ار  دوخ  یـسایس  و  یعامتجا ، یگنهرف ، ینید ، ياه  همانرب  هلـسلس  کی  اه  لاس  هک  اهنآ  نارادـفرط  اه و  تسینویهص 

دننالوبقب و اپورا  اکیرمآ و  مدرم  هب  يرتشیب  تعرـس  اب  ار  ناشیاه  همانرب  ات  دـندروآ  تسد  هب  ار  تصرف  نیرتهب  ربماتپس 2001  هثداح 11 
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يروتارپما  » ار قباس  يوروش  ریهامجداحتا  اکیرمآ  درس ، گنج  نارود  رد  دنیامن . یلمع  ار  دوخ  ياه  همانرب  دنشوک  یم  رـضاح  لاح  رد 
هثداح 11 زا  دـعب  دـندرک و  غیلبت  ار  ناناملـسم  زا  سرت  اکیرمآ  یعمج  طابترا  ياههاگتـسد  درـس  گـنج  زا  دـعب  درک و  یم  یفرعم  رش »

هتساوخ  » داقتعا وریپ  یحیـسم  ياههورگ  تسا . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  برغ  يایند  رد  ناهج  ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  تاغیلبت  نیا  ربماتپس 
ذوفن بحاص  تارکومد  هاوخ و  يروهمج  ینعی  اکیرمآ  گرزب  بزح  ود  ره  رد  اهنآ  دـنراد و  وریپ  نویلیم  اکیرمآ 100  رد  حیسم » ياه 
ناهج رد  ناتستورپ  ياهروشک  رگید  اکیرمآ و  . دنراد رایتخا  رد  ًالماک  ار  نتگنشاو  تلود  يدوهی ، ياه  تسینویهـص  هارمه  دنـشاب و  یم 
روهظ رد  عیرست  يارب  دنهد و  یم  ماجنا  هدرتسگ  تاغیلبت  نودگامرآ  گنج  يارب  ناهج  حطس  رد  داقتعا  نیا  لماح  یحیـسم  هقرف   1500

مسیرورت ناونع  هب  ار  تاداقتعا  نیا  یبرغ  ناگدنسیون  . دوش دوبان  ناهج  رـسارس  هک  دنروآ  شیپ  ار  یتیعـضو  دنیامن  یم  شـشوک  حیـسم 
رد هک  دـنا  هدـش  مهتم  يا  یب  فا  يوس  زا  ربماتپس  هثداح 11 زا  دعب  اکیرمآ  رد  یحیـسم  حلـسم  ياههورگ  نیا  دننک . یم  یفرعم  سدقم 

« اه ندـمت  دربن   » رب زین  اکیرمآ  تلود  تسایـس  . دـنا هتـشاد  شقن  اکیرمآ  رد  دـشاب ، یم  کـیژولویب  هحلـسا  کـی  هک  مخز » هایـس   » شخپ
رسارس رب  ار  دوخ  هطلس  دنشوک  یم  مسیرورت  اب  هزرابم  هناهب  هب  دنا و  هدرک  مالعا  یناهج  هدکهد  يادخدک  ار  دوخ  اهنآ  تسا و  راوتـسا 

. دراد دوجو  اکیرمآ  دوخ  لخاد  رد  ربماتپس   11 ثداوح هشیر  دشاب و  یم  لخاد  زا  یشاپورف  لاح  رد  اکیرمآ  یلو  دنهد ، شرتسگ  ناهج 
تالایا مدرم  تلود و  عقاو ، رد  نونکا  دنوش و  یم  رتدـنمتردق  زور  هب  زور  اکیرمآ  لخاد  رد  يدوهی  یحیـسم و  تسینویهـص  ياههورگ 

http://www.rahpouyan.com/article/showart.asp? دنـشاب .  یم  ناگورگ  اـههورگ  نیا  تسد  رد  اـکیرمآ  هدـحتم 
sid=291&aid=252

اه لسن  فاکش  مسیلادنو و 

هب نآ ، هدنهد  لکش  طیارـش  لماوع و  ییاسانـش  اب  ات  دراد  صاصتخا  اهلـسن " فاکـش   " هدیدپ هب  رـضاح  هلاقم  يدابآیلع  يدمحا  هواک 
زیامت اب  رثا  نیا  رد  دزای . تسد  نآ  يداه  ياه  شنک  لیلحت  هب  شرتسب  زا  هتخادرپ و  اهلـسن  فاکـش  هدنروآ  دـیدپ  نالک  تالماعت  نییبت 

زا هک  تسا  يزورما  عماوج  رد  جیار  يا  هدیدپ  یلسن ، نیب  ياهتوافت  هک  دوش  یم  حیرشت  اهلسن " فاکـش  اب "  اهلـسن " ياه  توافت   " نیب
یبطق ییاه  توافت  زا  هک  تسا  یعامتجا  یبیسآ  اهلسن ، فاکش  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  یشان  ینونک  يایند  رد  یگدنز  طیارـش  تارییغت 
هضراع اب  فیعض  لکش  رد  هک  دوش  یم  یـشان  فلتخم  ياهلـسن  ياهوگلا  اهراتفر و  اهرواب ، اهراجنه ، اه ، هدیا  اه ، شرگن  نیب  دیدش  و 

صاخ يرـشق  ای  هورگ  زا  دوخ  داح  لکـش  رد  هدوب و  هارمه  راک  هزب  ياههورگ  مسیلادـنو  یگدرـسفا ، یتواـفت ، یب  ینیزگ ، تلزع  ياـه 
يرگشاخرپ یگدرب ، قالخا  یتسرپ ، تیعقاو  لکش  هب  هک  يروط  هب  دوش ، یم  ریگ  همه  لوادتم و  هعماج  زا  یلـسن  دزن  رد  هدرک و  زواجت 

دزیخ یمرب  زین  یطبترم  ياه  هدیدپ  اه و  هعومجم  ریز  زا  اهلسن  فاکش  دنک . یم  زورب  یلسن  میـسلادنو  يرگبوشآ و  داعبا و  همه  رد  داح 
نیا رد  هک  هعماج  رد  تکراشم  لماعت و  هوحن  مسیلادنو و  نردم ، تنـس و  لباقت  نوچمه  ییاه  هدـیدپ  تسا . يرورـض  اهنآ  یـسررب  هک 

توافتم ياه  شنیزگ  زا  رثأتم  ام  هعماج  یخیرات  یتح  یگنهرف و  یعامتجا ، ياه  هدیدپ  زا  يرایـسبهمدقم  تسا . هدش  هتخادرپ  اهنادب  رثا 
نیب دوجوم  تازیامت  اـهتوافت و  هک  ارچ  تسا  رت  هتـسجرب  اـم  هعماـج  رد  هدـیدپ  نیا  دـنور . یم  دـنیآ و  یم  مه  یپ  زا  هک  تسا  ییاهلـسن 

. تسا رت  فرژ  رت و  سوسحم  ام  هعماـج  رد  فلتخم  ياهلـسن  ياـه  شنیزگ  ياـهکالم  همه ، زا  رت  مهم  تامیمـصت و  تارکفت ، اـهرواب ،
ياه هدیدپ  زا  کی  ره  لوحت  تیهام و  هک  تساه  شنیزگ  نیمه  نتـسشن  راب  هب  اهراتفر و  نامه  ندش  هنیداهن  اهرواب ، نآ  ندـش  ینورد 

هک تسا  یلولعم  اهنت  اهلسن ، طسوت  هتفرگ  لکش  یعامتجا  ياه  هدیدپ  اهراتفر و  نیمه  اما  . دنز یم  مقر  ار  ام  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و 
هب هجوت  اب  دارفا  رگید ، نایب  هب  دـنک . یم  ذاختا  شنوماریپ  يایند  اب  هجاوم  رد  لسن  ره  هک  تسناد  یتالماعت  زا  هتـساخرب  دـیاب  ار  نآ  للع 

یـضتقم عقوم  رد  هک  دنزاس  یم  ینورد  نهذ  رد  ار  ییاهرایعم  اه و  شنیب  اه ، تخانـش  دنراد ، تیعقاو  هرتسگ  اب  هک  یتالماعت  براجت و 
یم تروص  لسن  ره  هک  یتالماعت  براجت و  هاگ  ره  دنوش . یم  هداد  زورب  یگنهرف  یعامتجا و  ياه  هدیدپ  یمامت  لکـش  هب  دارفا  طسوت 
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نیا هاگ  ره  درک و  دنهاوخ  زورب  زین  یتوافتم  یگنهرف  یعامتجا و  ياهدرواتـسد  اهکالم و  دشاب ، زیامتم  رگید  ياهلـسن  تالماعت  زا  دهد 
یلجتم يا  هدـیدپ  لکـش  هب  ات  دوب  دـنهاوخ  هتـسجرب  ردـقنآ  تازیامت  اهتوافت و  دنـشاب ، رادروخرب  يرتمک  كرتشم  لصف  زا  اهدرواتـسد 

، تسا هدـش  ماـجنا  نیا  زا  شیپ  هک  یتاـقیقحت  زا  یخرب  رد  هنیمز  نیا  رد  میـسانش . یم  اهلـسن " فاکـش   " ناوـنع تحت  ار  نآ  هـک  دـنوش 
نآ اب  تساهلسن  نیب  لوادتم  يا  هدیدپ  هک  یلسن  ياهشکمشک  تاضراعت و  هدش و  يرادنپ  ناسکی  یلسن " فاکش   " اب یلسن " تازیامت  "

فلتخم ياهلسن  نیب  يا  هعماج  ره  رد  هراومه  هک  تسا  لوادتم  يا  هدیدپ  یلسن ، نیب  تازیامت  هک  یلاح  رد  دوب . هتـشگ  یبایزرا  توافتم 
یلـسن نیب  دیدش  یبطق و  یتازیامت  زا  یلـسن  نیب  فاکـش  تسرادروخرب و  زین  شکمـشک  ضراعت و  يرادـقم  زا  هراومه  هک  دراد  دوجو 

زا ینالک  ياه  یـسررب  يارب  دنک . زورب  یلـسن  ياهـشکمشک  تاضراعت و  لکـش  هب  دناوت  یم  نآ  ینوریب  تروص  اهنت  هک  دراد  تیاکح 
یم دودحم  یهاگآ  هزوح  هب  هک  ار  اهلسن  فاکش  ياه  هیال  نیرت  یحطس  ام  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  اه  همانشسرپ  هب  دانتـسا  زین  تسد  نیا 

ار نالک  رتقیمع و  داعبا  زونه  و   ( 106  - 74 : 1383 يرافغ ، یکمرا و  دازآ   ) میراد رظندم  دبای ، یم  ساکعنا  اه  همان  شـسرپ  رد  دوش و 
رادروخرب ینالک  ینابم  نانچ  زا  یفاکـش  نینچ  للع  هک  درک  ناعذا  ناوت  هب  دـیاش  میـشاب . هتـشاد  نآ  زا  یلیلحت  یباـیزرا و  اـت  مینیب  یمن 

لکش فده  نیا  هب  لین  يارب  ینونک  قیقحت  يور  نیا  زا  دنک . یم  بلط  ار  اهلسن  تالماعت  صیاصخ  هب  رت  فرژ  یهاگن  هب  زاین  هک  تسا 
هب دارفا  تالماعت  ام ، هعماج  رد  ببس  هچ  هب  تفرگ :  لکـش  یـساسا  شـسرپ  نیا  هب  ییوگ  خساپ  روظنم  هب  قیقحت  نیاراک  شور  تفرگ .

زیامت و نینچ  یتالماعت  عون  هچ  میا و  هجاوم  یگنهرف  یعاـمتجا و  یفاکـش  اـب  اـم  لـسن ، کـی  هلـصاف  هب  يا  هرود  رد  هک  تسا  يا  هنوگ 
عمج هب  يدانـسا  شور  اب  هک  يداینب  تسا  یـشهوژپ  ینونک ، قیقحت  روظنم  نیدب  دـننک ؟ یم  ینیرفآزاب  مادـم  هدروآ و  دـیدپ  ار  یفاکش 

ناسنااهلسن تالماعت  تسا . هدیزرو  تردابم  نآ  للع  اهلسن و  فاکش  عوضوم  یسررب  هب  یلیلحت  يا  هویش  هب  هتخادرپ و  تاعالطا  يروآ 
یـضتقم عقوم  رد  هک  دزاس  یم  ینورد  نهذ  رد  ار  ییاه  همانرب  دراد ، دوخ  یگدـنز  هزوح  رد  تیعقاو  هرتسگ  اب  هک  یتالماعت  هب  هجوت  اـب 

هاگ ره  ( 12 : 1380 يدمحا ، . ) دیآ یم  باسح  هب  یلماعت  طیارش  نآ  هب  خساپ  یعون  هب  هک  دوش  یم  یلجتم  ییاهراتفر  اهرواب و  لکش  هب 
اهرواب بلاق  رد  دوش و  یم  ینورد  ناهذا  رد  دیدج  تالماعت  ببـس  هب  يدیدج  ياه  همانرب  دـنک ، رییغت  دارفا  لماعت  عون  ای  طیحم  طیارش 

کی رد  طیارش  نیا  رد  ( 41 12 و 40 ـ  اجنامه ، . ) دـیدج یلماعت  طیارـش  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  هک  دوش  یم  رهاظتم  ییاهراتفر  و 
رد يدـمحا ، . ) دنتـسه ضقانت  ای  داضت  رد  مه  اب  يدراوم  رد  هک  میوش  یم  ور  هبور  توافتم  ياهراتفر  اهرواب و  هورگ  ود  اب  نیعم  هعماج 

تالماعت زا  هک  یلسن  ای  رشق  هورگ ، و  دنیوگ ، یم  خساپ  هتشذگ  تالماعت  هب  هک  یلماعت  يرـشق  ای  لسن  هورگ ، ( 338 327 ـ  پاچ ، تبون 
یـشرورپ و یتیبرت ، ياهوگلا  ام  هعماج  ردـتکراشم  يریذـپ و  هعماج  یتیبرت ، ياـهوگلا  ( 329 328 ـ  اجنامه ، . ) دـننک یم  يوریپ  دـیدج 
هب هعماج  هناخ و  رد  ار  یگدـنز  ياهتیلوئـسم  هک  یلـسن  ياهدرواتـسد  هکلب  دـبای ، یمن  ققحت  وا  تکراشم  اب  دـیدج  لسن  يریذـپ  هعماج 
رد هبرجت  ناکما  هتـشذگ ، ياهلـسن  ای  لسن  رگید ، نایب  هب  دریگ . یم  رارق  دـیدج  لسن  رایتخا  رد  هداـمآ  رـضاح و  یلکـش  هب  دراد ، هدـهع 
رد يریذـپ  تکراشم  مدـع  اب  دـهد و  یمن  دـیدج  لسن  هب  هدروآ ، تسدـب  هاگنآ  هدرک و  لماعت  نآ ، زا  شیپ  دوخ  هک  ار  یطیارـش  نامه 
نآ درواتـسد  ینایاپ و  هطقن  تقیقح  رد  تسا و  ناشتالماعت  براجت و  لصاح  هک  ار  دوخ  ياهدرواتـسد  اهنت  ناـشیاهراک ، تامیمـصت و 

لسن نیاربانب  دهد . یم  رارق  دیدج  لسن  رایتخا  رد  هدامآ  رـضاح و  يراتفر  تخانـش و  ناونع  هب  هتفر ، رامـش  هب  نآ  تایرورـض  براجت و 
اه و كالم  ناونع  هب  هتشذگ  لسن  رد  هچنآ  تسا . هدرک  هبرجت  نیشیپ  لسن  هک  تسا  ییاهباختنا  اهراتفر و  اهتخانش ، نآ  رظان  اهنت  دیدج 

هتشذگ لسن  براجت  لصاح  هک  هدمآ  دیدپ  تهج  نآ  هب  اهنت  تسا و  شزرا  اب  ببـس  نادب  دوش و  یم  یبایزرا  تیعقاو  رب  مکاح  طباوض 
، يور نیمه  زا  دـنتفای . یمن  ققحت  زین  باختنا  راتفر و  يوگلا  تخانـش و  ياـهرایعم  نیا  دـندوبن ، تـالماعت  براـجت و  نآ  رگا  هک  تسا 
هب دیدج  لسن  ببـس  نیمه  هب  دهد ، یمن  دیدج  لسن  هب  دراد ، لاح  هتـشذگ و  رد  دوخ  هک  ار  هباشم  يا  هبرجت  ناکما  هتـشذگ  لسن  نوچ 

، يدمحا . ) دوش یهتنم  هتشذگ  لسن  ياهکالم  اب  ییاهشنیزگ  اهرایعم و  اهراتفر و  اهتخانش ، هب  هک  دنک  یمن  هبرجت  ار  یتالماعت  هجو  چیه 
یئایور ییاهرایعم  اب  ییاهباختنا  شنیب و  هب  موکحم  هتـشذگ  لسن  طسوت  هراومه  دیدج  لسن  يور  نامه  زا  77 و 81 ) 75 ـ  : 1381 82 ـ 
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هعماج رد  يریذـپ  هعماـجو  یتیبرت  یتنـس  ياـهوگلا  زج  هب  يزیچ  شلماـع ، اـیآ  تسیچ ؟  يدرواتـسد  نینچ  تلع  اـما  تسا . یعقاوریغ  و 
دوخ يور  نآ  زا  هدرک و  لماعت  هبرجت و  ناشدوخ  اـت  هدادـن  دـیدج  لـسن  هب  ار  نآ  هزاـجا  دـیدج ، لـسن  تکراـشم  مدـع  اـب  هک  تساـم 

، دـنک هبرجت  دوخ  شیاهراک ، رد  تکراشم  اب  هک  دـهدن  هزاجا  دـیدج  لسن  هب  ات  هتـشذگ  لسن  يور  نیا  زا  دـننک ؟! باـختنا  دنـسانشب و 
للع میشاب . هتشاد  يراظتنا  نانچ  هک  دوب  دهاوخ  یقطنم  هن  دبای ، تسد  اهراتفر  اهشنیب و  اهکالم ، نامه  هب  دناوت  یم  هن  دیدج  لسن  زگره 
لابند هب  دارفا و  دور و  یم  شیپ  هب  هنوگچ  ندمآ  دیدپ  زا  سپ  براجت  رد  يزیامت  نینچ  اماتکراشم  مدع  یعامتجا  ياه  بیسآ  زا  یخرب 

یـسایس و يداصتقا ، یـشرورپ ، ياهداهن  رد  سپـس  هداوناخ و  داهن  رد  ادتبا  زا  هک  دیدج  لسن  دـشک ؟ یم  دوخ  تمـس  هب  ار  هعماج  نآ ،
زا ار  اهتیلوئـسم  اهراک و  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز  تسا ، هتـشادن  اهنآ  زا  کی  چـیه  رد  یتکراشم  هدوب و  هتـشذگ  لسن  رظان  اـهنت  یگنهرف 
زا ًاعقاو  رگید  نونکا  ندوب ، یچاشامت  تکراشم و  مدع  رب  انب  وا  اریز  درادن . ار  نآ  یگدامآ  هجو  چیه  هب  اما  دریگب . لیوحت  هتشذگ  لسن 

يایند اب  ههجاوم  رد  وا  تسا و  هتفرگ  هلـصاف  اهگنـسرف  یگدنز  رد  يریذـپ  تیلوئـسم  نایرج  تیعقاو و  اب  هک  تسا  رادروخرب  ییاهکالم 
ای هناخ  رد  ار  ییاهتیلوئـسم  نامز  تشذـگ  اب  هک  یماگنه  دـیدج  لسن  هجیتن ، رد  دراد !! یقیمع  سوسحم و  هلـصاف  شیاهکالم  اـب  یعقاو 

نامه هب  تسا و  يدتبم  کی  رظن  ره  زا  هدشن ، دنم  هرهب  هتـشذگ  لسن  تکراشم  زا  شا  یگدنز  لوط  رد  نوچ  دریگ ، یم  هدهع  هب  هعماج 
زا رود  هب  یحطـس و  رایـسب  اـهنآ  یگلمج  يارب  شیاـهرایعم  همه ، زا  رت  مهم  اهـشنیزگ و  اـهراتفر و  اهتخانـش ، اهـشنیب ، اـه ، هدـیا  تهج ،
اب وا  ات  تسا  هدـش  نآ  زا  عنام  دـیدج  لسن  تکراشم  مدـع  اب  هتـشذگ  لسن  اریز  تسا ، یقطنم  یعیبط و  ًالماک  هدـیدپ  نیا  تسا . تیعقاو 

دیدج لسن  نآ ، زا  رت  مهم  و  درادنپ ؟! یم  یعقاو  یقطنم و  هتـشذگ  لسن  هک  دـنک ، هبرجت  ار  ییاهزیچ  یمامت  ررکم ، ییاهاطخ  نومزآ و 
تمحز و اب  نیـشیپ  لسن  هک  دنک  یمن  كرد  ار  ییاهزیچ  يانعم  شزرا و  ًالـصا  هدشن  توعد  تکراشم  هب  تامیمـصت  اهراک و  رد  نوچ 

ییاهزیچ یمامت  هب  تبسن  هاگآان  توافت و  یب  اهنت  هن  یتعنامم ، نینچ  بسح  رب  وا  هجیتن  رد  تسا !  هدروآ  گنچ  هب  رایـسب  ناوات  اسب  هچ 
ردقنآ وا  ياهکالم  اهرایعم و  هکلب  ددرگ ، یم  راکبلط  عقوترپ و  يور  نیا  زا  تسا و  هدروآ  تسد  هب  یتخس  هب  هتشذگ  لسن  هک  دوش  یم 

، هداوناخ ندز  مه  رب  مشچ  کـی  اـب  هک  يروط  هب  دزاـس ، حالـصا  هعفد  کـی  ار  زیچ  همه  دـهاوخ  یم  هک  دوب  دـهاوخ  تیعقاو  زا  رود  هب 
مدـع ببـس  هب  یعقاو  يایند  اـب  هجاوم  نیلوا  رد  وا  هجیتن  رد  دزاـس ؟! لدـبم  تشهب  هب  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ار  ییاـیند  هعماـج و 

صاخـشا هک  دـشک ، یم  رانک  يا  هدروخ  تسکـش  نوچمه  ای  نیاربانب ، تسین ؟! رادروخرب  تیقفوم  يارب  یـسناش  نیرتمک  زا  تکراشم ،
یم زورب  يو  رد  یگدرسفا  ینیزگ و  تلزع  فلتخم  لاکشا  دنتـسین و  مک  نآ  ياه  هنومن  ام  هعماج  رد  هک  دزاس  یم  ار  هعماج  توافت  یب 
هلاس  24 لسن 16 -  رد  یعامتجاریغ  يزیرگ و  عقاو  ياهـشزرا  هک  دـهد  یم  ناشن  تاـقیقحت  زا  یخرب  جـیاتن  ( 83 82 ـ  اجنامه ، . ) دننک

هب نوریب  زا  هک  دننیب  یم  ییایند  میلست  ار  دوخ  هک  دزاس  یم  یناگدرب  اهنآ  زا  ای  (. 40 38 ـ  : 1380 ناراکمه ، ینسحم و   ) تسا هتفای  دشر 
هدرک و كرد  ار  نآ  زمر  زار و  یعقاو  يایند  اب  لماعت  رد  هک  دـنیآ  راـب  یـصاخشا  هک  نآ  ياـج  هب  هجیتن  رد  هک  دوش ، یم  لـیمحت  اـهنآ 

یم يا  هعماج  طیحم و  ره  يارچو  نوچ  یب  نارادربنامرف  اهنآ  زا  دـنروآ ، دـیدپ  دوخ  نوماریپ  ياـیند  رد  زین  ار  یتـالوحت  دـنناوتب  هاـگنآ 
ياه هنومن  دننز . یم  اج  رد  دننیرفآ و  یم  ار  دوخ  هعماج  دوخ و  هتشذگ  تلاح ، نیرت  هنانیب  شوخ  رد  دنریگ و  یم  رارق  نآ  رد  هک  دزاس 

هب ناهگان  هک  يا  هعماج  تایعقاو و  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  اب  ای  دـنوش . یم  یلجتم  یگدرب  قالخا  یتسرپ و  تیعقاو  بلاق  رد  نآ  فلتخم 
داح يرگشاخرپ  هب  تیعـضو  نیرت  هنانیبدب  رد  ماکان و  يارگ  نامرآ  کی  هب  عضوم  نیرت  هنانیب  شوخ  رد  تسا ، هدرک  ملع  دق  اهنآ  يور 

هچنآ ره  ندرک  بارخ  اب  اهنت  روما  ندش  تسرد  یقیقح  هار  هک  دنک  یم  روصت  دوخ  ياهمـشچ  نتـسب  اب  هک  دوش  یم  لدـب  يرگبوشآ  و 
هک دنزاس  یلمع  ار  دوخ  ینهذ  يرگبوشآ  ات  دنیوج  یم  دوس  يا  هناهب  يارب  یتصرف  ره  زا  دـبای و  یم  ققحت  دریگ ، یم  رارق  ام  لباقم  رد 

یتروص زا  دوش و  یم  یلجتم  مسیلادـنو  لکـش  هب  هک  تسا  يا  هدـیدپ  نامه  نیا  دـندایز !! رایـسب  ام  دـیدج  ياهلـسن  رد  نآ  ياـه  هنومن 
هکلب هعسوت ، اهنت  هن  هک  دروآ  یم  دیدپ  هعماج  يارب  ار  تالکشم  نیرتداح  ریخا  تروص  رد  هک  ددرگ  یم  لدب  یلسن  یلکـش  هب  يدروم 
ناشن اهنت  هن  ناوج  لسن  صوصخ  هب  ناسنا  نوزفازور  نایـصعنآ  للع  مسیلادـنو و  شرتسگ  دراذـگ . یم  ماکان  هدـیعلب و  ار  يا  همانرب  ره 
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ياهزیوجت یعامتجا و  تالیمحت  فرعم  هکلب  تسا  نانآ  يرگبوشآ  يرگـشاخرپ و  مشخ  اب  مأوت  یگدنامرد  فاحجا و  ساسحا  هدـنهد 
ای رشق  هورگ  درف ، ياهوگلا  اهراتفر و  اهرواب ، اهشرگن ، نتفرگ  رظن  رد  ياج  هب  هک  تسا  ياهعماج  رد  ینوریب  رگبوکرـس  رهاق و  ياهورین 

روص زا  یخرب  لباقم  رد  تسا  یـشنکاو  مسیلادـنو  تقیقح  رد  دـنکیم . زیوجت  نانآ  هب  ار  دوخ  ياـهوگلا  اهـشرگن و  اـهنت  رگید ، یلـسن 
تاسیسأت و لاوما  هتساوخدوخ  يدارا و  هناهاگآ  بیرخت  هب  لیامت  نیبم  هک  اهتـسکش  فاحجا و  اهنامرح ، تامیالمان  تالیمحت  اهراشف ،

ياراد مسیلادنو  دـهد  یم  ناشن  نارگـشهوژپ  تاقیقحت  هتبلا  ( 195 194 ـ  يزیربت 1367 : 28 ؛ : 1367 نروناژ ، . ) تسا یمومع  تاـقلعتم 
هک ثحب  يرظن  بوچراچ  بسحرب  ام  تسام و  ثحب  هزوح  زا  جراخ  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ( 1986 یلیه ، نوسلیو و   ) تسا يرایسب  عاونا 

مسیلادنو  " ناونع تحت  ار  مسیلادنو  زا  دیدج  هنوگ  راکهزب و  ياه  هورگ  مسیلادنو  هنوگ  دنک ، یم  فطع  اهلسن  ياهشنکاو  اهـشنک و  هب 
يریگلکـش رد  دارفا  یعامتجا  طـیحم  طیارـش و  هک  دـناهتفایرد  یعاـمتجا  ياهبیـسآ  ناـققحم  . مینک یم  یفرعم  راـب  نیلوا  يارب  یلـسن "

هاگدید ود  صوصخ  نیا  رد  تفای  هداوناخ  طیحم  رد  ناوت  یم  ار  نآ  ياههشیر  هک  دناهتشاد  هدننکنییعتیشقن  اهنآ  رد  لادنو  تیصخش 
رد ًالومعم  مسیلادـنو  هک  تسرواب  نیا  رب  تسخن  هاگدـید  تسا  هدـش  هئارا  مسیلادـنو  دروم  رد  داـضتم  دراوم  یخرب  رد  یتح  تواـفتم و 

ساسحا ًابلاغ  دـباییم و  شرورپ  شیوخ  یعامتجا  هفـسلف  اهـشزرا و  زا  نئمطمان  ددرم و  مگردرـس و  ینیدـلاو  اب  طبـضنمریغ  ییاـههناخ 
اـهداهن و همه  وتردـق  ناـبحاص  رتگرزب ، لـسن  لـباقم  رد  هنارگـشاخرپ  زیمآرهق و  تروص  هب  ار  دوخ  فاـحجا  ساـسحا  یگدـنامرد و 

يدنویپ مدع  یگدیرب و  میقتسم  هجیتن  ار  مسیلادنو  رگید  یهاگدید  ( 8 : 1973 رویف ، . ) دنهدیم ناشن  هعماج  رد  هدشسیسأت  ياهنامزاس 
تـسا حرطم  هعماج  رب  مکاح  ياهتیعقاو  طیارـش و  هلزنم  هب  هچنآ  اب  یـشرورپ  ياهداهن  يوس  زا  هدـش  لیمحت  ياهـشزرا  نیب  هک  دـنادیم 

رد ار  اـههناسر  تلود و  اـت  هـتفرگ  هسردـم  نیدـلاو و  زا  اـهزیوجت  نآ  ( 75  - 52 : 1986 سکلف ، 63 ؛ : 1971 سکلف ، . ) دیآیم دـیدپ 
هب ار  مسیلادـنو  تسخن  هاگدـید  تسیچ  رد  يزیامت  نینچ  لیلد  هک  تفایرد  ناوتیم  رتفرژ  یهاگن  قیقد و  یـسررب  کی  اـب  دـنریگیمرب .

، دنیبیم نآ  لیلد  ار  نیدلاو  يراگنالهس  اهیمظنیب و  يور  نیا  زا  دنیبیمن ، لادنو  مشچ  هب  ار  نانآ  هداوناخ  دنکیم و  دودحم  ناناوج 
نوچمه اهنآ  یمظنیب  يزیرگراجنه و  نیاربانب  دنشاب ، لادنو  صاخـشا  وزج  دنناوتیم  زین  هداوناخ  نیدلاو  مود  هاگدید  رد  هک  یلاح  رد 

تـسا يرورـض  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هجوت  اهيزیرگمظن . اهيراگنالهـس و  هن  تسا  هعماج  ياهریگتخـس  تازیوجت و  لولعم  ناشنادـنزرف 
فرطرب اـهنت  هن  مسیلادـنو  هدـیدپ  یمظنیب  يراگنالهـس و  هب  تازیوجت  يریگتخـس و  زا  مسیلادـنو  یعقاو  تلع  ندـش  سوکعم  اـب  اریز 

یمومع و گنهرف  نیب  هلـصاف  هک  یماگنهمـسیلادنو  یـشنک  لـیلحت  ( 84 83 ـ  : 1381 ـ  يدـمحا 82 . ) دـباییم شرتسگ  هکلب  دوشیمن ،
لمعلاسکع دوشیم و  دایز  تایعقاو  رب  مکاح  یعقاو  طیارـش  اب  تایعقاو  هدننک  میظنت  ياهرایعم  نیب  هلـصاف  دشاب ، دایز  یمـسر  گنهرف 

، دریگیمن رظن  رد  ار  وا  طیارش  تایعقاو و  هک  ار  رگید  یلسن  نیناوق  تاداع و  اهوگلا و  موسر  دعاوق ، اهراجنه ، هک  دراد  یپ  رد  ار  یلسن 
صخشم هک  تسا  ياهدننک  نییعت  لماوع  زا  یکی  زین  یمسر  گنهرف  یمومع و  گنهرف  نیب  رتقیمع  رتشیب و  هچ  ره  هلصاف  دنکیم . درط 

ار لماعت  ای  دـنیبب  یحالـصا  یتکراشم و  یلکـش  هب  ار  رگید  یلـسن  اب  دوخ  ياهوگلا  اهراتفر و  اههاگدـید ، لـباقت  لـسن  کـی  دزاـسیم ،
هک دنک  یبایزرا  یماظن  یمامت  یشاپورف  یبارخ و  رد  ار  هار  اهنت  هک  دبایب  قیمع  یساسا و  ردقنآ  ار  فاکش  هک  ارچ  دیدن  یبسانم  لحهار 
هب تبـسن  اهلـسن  شنکاو  شنک و  رگید ، ناـیب  هب  دوشیمن . لـئاق  وا  لـسن  ياـهوگلا  اهـشرگن و  اهتـساوخ ، نتفرگ  رظن  رد  يارب  یفاـطعنا 

. دوش یلجتم  هتفای و  شرتسگ  هدمآ  دیدپ  مسیلادنو  یعامتجا  بیـسآ  دوش  بجوم  دناوتیم  هک  تسرگیدکی  هب  تبـسن  دوجوم و  طیارش 
شیپ هار  دنچ  رگیدکی  اب  لباقت  رد  ياهلسن  هاگنآ  دهد ، ناشن  ار  یسوسحم  فاکش  هک  دسرب  يدح  هب  ياهعماج  رد  یلسن  ياهتوافت  رگا 

، اهراجنه اههدیا ، اهشرگن ، هب  دراد  دوخ  ياهوگلا  اهراتفر و  اهشرگن ، اهراجنه ، لرتنک  رد  ار  هعماج  ياهداهن  هک  یلسن  رگا  دنراد . يور 
وا باختنا  دروم  شنک  هوحن  هفرط  کی  يزیوجت و  ًالماک  هدرکن و  هجوت  دوشیم ، هدرورپ  وا  تسد  ریز  رد  هک  یلسن  ياهوگلا  اهراتفر و 

شیپ هار  دنچ  تسد  ریز  لسن  تسا  هتـشادرب  مسیلادنو  هدیدپ  لیکـشت  يارب  ار  ماگ  نیلوا  دـشاب ، لباقم  لسن  دوجوم و  طیارـش  هب  تبـسن 
نیا رد  هک  دزاس ، فرطرب  یـشوجمه  يرکفمه و  لـماعت و  قیرط  زا  دـنیبیم  طلـسم  لـسن  اـب  لـباقت  رد  هک  ار  هچنآ  اـی  دراد ، دوخ  يور 
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لـسن ياهـشنکاو  ریثأت  تحت  وا  يدـعب  ياهباختنا  یلو  تسا  هدرک  بانتجا  شنک  زا  هلحرم  نیا  اـت  دوخ  هب  مسیلادـنو  تیارـس  زا  تروص 
زا ار  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  دزرو ، رارمتسا  دوخ  هفرط  کی  دیدحت  زیوجت و  هویش  رب  هتشذگ  نوچمه  طلـسم  لسن  رگا  دراد . رارق  طلـسم 

رطخ رد  ار  دوخ  هتخاس  مورحم  تسا  هعماـج  تیعقاو و  رب  مکاـح  دـیدج  طیارـش  زا  هتـساخرب  هک  يرگید  ياـهوگلا  اـهرواب و  اهـشرگن ،
هنوـگچ تسد  ریز  لـسن  يدـعب  شنکاو  اـما  تسا  هداد  رارق  لادـنو  يرگبوـشآ  يراـکبارخ و  لکـش  هب  تسد  ریز  لـسن  يدـعب  شنکاو 

يرگبوشآ هار  رد  دزادرپب ، لثم  هب  هلباقم  هب  هدرک و  اهر  لکـشم  لح  يارب  ار  دوخ  بساـنم  شنک  یلیلد ، ره  رب  اـنب  رگا  دـشاب ؟ دـناوتیم 
نآ زا  دوخ  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  دهاوخب  يزور  رگا  تسا و  هدرک  فذح  ار  لکـشم  لکـشم  لح  ياج  هب  تسا و  هتـشادرب  ماگ 
هب تبـسن  تسدریز  طلـسم و  ياهلـسن  لمعلا  سکع  لمع و  هوحن  تیاـهن  رد  دـنک . داـبآ  ار  دوخ  ياـهبارخ  ًاددـجم  دـیاب  دـنک ، هدافتـسا 

جراخ دارفا  لرتنک  زا  رتشیب  یماگنه  رما  نیا  ( 85 84 ـ  اجنامه ،  ) تسا ییاغ  هدننک  نییعت  هک  تسا  دوجوم  تایعقاو  هب  تبـسن  رگیدکی و 
اهراتفر و اهرواب ، اهراجنه ، اب  هعماج  یعامتجا  طیارـش  تایعقاو و  نیب  هلـصاف  ًالوا  هک  دزاسیم  دوجوم  طیارـش  عبات  ار  مسیلادنو  هدـش و 

باختنا زا  رثأتم  رتشیب  یماگنه  دشاب و  هدرتسگ  قیمع و  یمومع  گنهرف  یمسر و  گنهرف  نیب  فاکش  ًایناث  هدوب و  دایز  اهلـسن  ياهوگلا 
، اهراجنه اههاگدید ، يارب  دننک و  لابند  ار  رگیدکی  فذح  زیوجت و  رگیدکی ، اب  لماعت  تکراشم و  ياجهب  اهنآ  هک  تساهلسن  ياهشنک 
، اهراجنه رد  دوجوم  ياهتوافت  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  درکتقد  دـیاب  دـنوشن . لـئاق  تیعورـشم  يرگید  ياـهوگلا  اـهراتفر و  اـهرواب ،
رس و يرگید  تالماعت  اب  هک  یلسن  رظنم  زا  تسا و  لسن  کی  لماعت  رب  مکاح  طیارش  زا  هتـساخرب  لسن  ره  ياهوگلا  اهراتفر و  اهـشرگن ،
هب ناوتیم  هک  دـسریم  رظن  هب  ( 86 85 ـ  اجنامه ،  ) تسا توافتم  ریذپان  بانتجا  یلکـش  هب  هدش  رثأتم  يرگید  یطیارـش  زا  هتـشاد و  راک 

تنس و عوضوم  هک  تسا  ینامز  ریدنردم  تنس و  لباقت  تروص  هب  اهلـسن  ییورایور  تخادرپ  ریذپان  بانتجا  للع  نیا  زا  یخرب  یـسررب 
درک دای  یلماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  دیاب  تسا و  هدش  لدب  ام  هعماج  یساسا  ياهـشلاچ  زا  یکی  هب  اهنآ  نیب  داضت  نردم و 

خـساپ هتـشذگ  تالماعت  هب  هک  یلـسن  هعماج ، ره  رد  . دنکیم دیدشت  ار  نانآ  نیب  فاکـش  هدش و  فلتخم  ياهلـسن  نیب  لباقت  بجوم  هک 
. دوشیم دای  نردـم  ناونع  تحت  اهنآ  زا  دـنکیم ، يوریپ  دـیدج  تـالماعت  زا  هک  یلـسن  دزاـسیم و  صخـشم  ار  یتنـس  دارفا  دـیوگیم ،
هب ار  کی  چـیه  هک  یتالماعت  دوشیم . هتفرگ  هدـیدان  ًالومعم  هک  دـنراد  زین  یکرتشم  تالماعت  لسن  ود  ره  اـما  (27 : 1379 ـ  يدمحا 80 )
هب هک  یـشخب  دوشیم  هتفرگ  هدـیدان  هورگ  ود  ره  فرط  زا  هراومه  هیـضق  زا  شخب  نیا  دزاسیمن . زاینیب  نردـم  تنـس و  زا  لـماک  روط 
اب هک  دنراگنایم  یعامتجا  ياهدیدپ  ار  نردـم  ای  تنـس  کی  ره  ًالومعم  اهنآ  ددرگیمرب  تیعقاو  هرتسگ  اب  دارفا  تالماعت  كرتشم  لصف 
ار یهاگآ  ای  شنیب  هک  تسا  نآ  دنوشیم  بکترم  اهنآ  هک  یهابتـشا  درک . فذح  يرگید  عفن  هب  ار  یکی  ناوتیم  یهاگآ  ای  شنیب  رییغت 
تنـس و نوچمه  تسا  یلولعم  دوخ  اهنآ ، رب  ینتبم  شنیب  یهاگآ و  تخانـش  هک  یلاـح  رد  دـننادیم . نردـم  اـی  تنـس  ققحت  يارب  یتلع 

تروص هماـع  یهاـگآ  قیرط  زا  شنیب  تخانـش و  رییغت  دوـشیم . یـشان  یلماـعت  طیارـش  لـماعت و  عوـن  ماـن  هب  رگید  یتـلع  زا  هک  نردـم 
هب تیعقاو  تسام  نوماریپ  يایند  تیعقاو  زا  گرزب  یشخب  شنیب  تخانـش و  رییغت  داد . شرییغت  ناوت  هب  راتفگ  تحیـصن و  اب  ات  دریگیمن 

یماگنه دهدیم . نوریب  تنـس  نردم و  ناونع  تحت  ار  دوخ  صاخ  ياهلولعم  دزیخیمرب و  دوخصاخ  یلماعت  طیارـش  زا  هک  موهفم  نیا 
دوخنیون ياهدرواتسد  اههمانرب و  هک  دنکیم  لیمحت  هماع  یگدنز  هصرعهب  ار  يدیدج  تالماعت  دوشیم  رشب  یگدنز  دراو  نیـشام  هک 

ار نیشام  لثم  يرصنع  هک  یماگنه  ام  دننکن . هچ  دننک و  تفلاخم  نآ  اب  يدارفا  هچ  دنروآیم ، دیدپ  دیدجیشنیب  تخانش و  بلاق  رد  ار 
چیه رگا  یتح  میدروآ  دـیدپ  دارفا  رد  ار  نیون  یـشنیب  تخانـش و  نآ  عبتهب  دـیدجیلماعت و  طیارـش  میتخاـس  دوخ  یگدـنز  هصرع  دراو 

يرایسب (28 27 ـ  اجنامه ، . ) مینک دای  نردم  هدنهد  هعاشا  ناونع  هب  نآ  زا  ات  دـنک  غیلبت  ار  نآ  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  يایجراخ  روشک 
نردم زا  دـنراد ، لیامت  تنـس  هب  هظفاح  رد  هک  يدارفا  دـندوجوم و  دارفا  هظفاح  رد  نردـم  تنـس و  دـننکیم  روصت  لسن  ود  ره  دارفا  زا 

هب روکذم ، لسن  ود  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دنابیـصنیب . تنـس  زا  دـننکیم ، دانتـسا  نردـم  هب  دوخ  هظفاح  رد  هک  ییاهنآ  دـنزاینیب و 
دارفا دنانردم . مه  تنس و  مه  هدنروآ  دیدپ  هک  دنوشیم  یشان  یتالماعت  زا  هک  دنرادروخرب  ینهذ  ياههمانرب  زا  ياهظحالم  لباق  نازیم 
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اهنآ و  دور ، راـنک  يرگید  عـفن  هـب  هـک  يروـط  هـب  هدرک  رییغت  دـیاب  نردـم  اـی  تنــس  هدـیدپ  ود  زا  یکی  دــننکیم ، روـصت  لـسن  ود  ره 
هدشن دربن  نیا  زوریپ  یعطق  روط  هب  کی  چـیه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـندوجوم  ود  ره  زونه  رگا  هک  دنتـسه  رگیدـکی  يارب  ییاهنیـشناج 

عفن هب  یکی  عفد  فذح و  دـنروصت ، رد  هک  ییاهنآ  میمانیم  ارگنردـم " ارگتنـس "و"   " ار هاگدـید  ود  نیا  اب  ییاههورگ  دارفا و  تسا 
مه لباقم  رد  ریذـپان  بانتجا  لکـش  هب  ار  دوخ  نردـم  تنـس و  هک  دوشیم  نآ  هب  رجنم  لـمع  رکفت و  هوحن  نیا  تسا و  رودـقم  يرگید 

ناگبخن ناشیدـنارگد و  يدرف  ینیبناهج  هیلع  رب  لباقم و  رد  ار  یعمج  ینیبناهج  هک  تسا  لـمع  رکفت و  زا  هویـش  نیمه  دـننک و  روصت 
اما دننک . ناشبذـج  عفد  ياج  هب  هک  دـنوش  هداد  قوس  یعماوج  هب  ام  هعماج  ناگبخن  ناشیدـنارگد و  هک  دوشیم  بجوم  دـهدیم و  رارق 

دوجو هتشاد و  دوجو  هراومه  تالماعت  زا  یشخب  ناونع  هب  نردم  تنس و  تسایندش  فرطرب  ای  دراد  تلاصا  یمداصت  لباقت و  نینچ  ایآ 
هتـشاد و دوجو  مادـم  تساهنآ  زا  کی  ره  توافتم  هزوح  هب  طوبرم  رگیدـکی و  اب  توافتم  یتالماعت  هک  ناشتلع  هک  ارچ  تشاد  دـنهاوخ 

ون زا  مادم  نردم  مه  تنس و  مه  رگید ، ترابع  هب  ( 329 پاچتبون 328 ـ  رد  يدمحا  . ) دروآ دنهاوخ  دـیدپ  هراومه  ار  دوخ  ياهلولعم 
نهذ رد  ار  ییاههمانرب  مادم  دنزیم ، لماعت  هب  تسد  مکاحیلماعت ، طیارـش  عاونا  ياضتقا  هب  هک  یلـسن  ره  دـنوشیم . هدـییرفآ  هدـییاز و 

زا رگید و  یلـسن  هب  لسن  ره  زا  رگیدـکی  رانک  رد  رگیدـکی و  اب  اهنآ  دوشیم . هداد  نوریب  نردـم  تنـس و  بلاق  رد  هک  دزاـسیم  ینورد 
هک یماگنه  نیاربانب  تشاد  دهاوخن  هدـنزاب  هدـنرب و  زگره  هک  تسا  يراوجمه  نیا  و  دـنوشیم ، هداز  ون  زا  رگید  رگلماعت  هب  يرگلماعت 

، دننک لمحت  هک  نیا  هن  مه  راوج  رد  ار  رگیدکی  هنوگچ  دننادب  هک  تسا  بسانم  دـنتفریذپ ، ار  رگیدـکی  ریذـپانبانتجا  يدوجو  تیعقاو 
يدمحا 80 . ) دنروآیم دیدپ  ار  نردم  تنـس و  هک  یتالماعت  رد  تکراشم  اب  رگم  تفای  دهاوخن  ققحت  يراوجمه  نینچ  دنریذپب و  هکلب 

اـسب هچ  اهلـسن و  فاکـش  ینیرفآزاـب  لـماوع  نیرتـگرزب  زا  یکیهک  تسا  نردـم  وتنـس  هرتـسگ  رد  یعوـضوم  نیا  (29 28 ـ  : 1379  ـ
یتنس و ياهبسچرب  اب  دوشیم و  هضرع  نیون  یلکـش  هب  تالماعت  رییغت  ياضتقا  هب  هک  ییاهراتفر  اهرواب و  تسام  هعماج  رد  يرگبوشآ 
رب ینتبم  ياهماظن  صوصخ  هب  ناهج و  هتفرـشیپ  عماوج  رد  رگایریگهجیتن  دنکیم . زورب  رگیدکی  اب  اهلـسن  دیدش  لباقت  تروص  هب  نردم 

اـبیز و تـالمج  اـی  هدوـب  دـم  یناـگژاو  نینچ  هک  تسین  نیا  ببـس  هب  دوـشیم ، هداد  تـیمها  دـح  نآ  هـب  اـت  تکراـشم  هـب  یـسارکومد 
ریاظن یمومع و  راکفا  هب  هجوت  تکراشم  زا  یتشادرب  نینچ  نآ  نارادفرط  زا  يرایـسب  ام  هعماج  رد  دنتـسه  ینونک  هرود  رد  يدنـسپمدرم 

هک تسا  تکراشم  اـهنت  هک  دناهدیـسر ، هجیتن  نیا  هب  دوخ  یملع  تاـعلاطم  نیرتقیقد  رد  اـهنآ  هکتسا  تهجنیدـب  هکلب  دـنراد ،) اـهنآ 
براـجت و زا  دوش ، لدـب  رگبوشآ  اـی  هدروخ  تسکـش  ارگناـمرآ ، کـی  هب  هک  نآ  نودـب  دـیدج ، لـسن  هعماـج  ره  رد  دوشیم ، بجوم 

ریاس دوخ و  يارب  ار  نوماریپ  يایند  رد  یگدـنز  هدوزفا و  نآ  رب  زین  ار  يزیچ  لاح  نیع  رد  هدرک و  هدافتـسا  هتـشذگ  لـسن  ياهدرواتـسد 
تـسا ریذـپانراکنا  یتقیقح  دـیدج ، لسن  دزن  رد  تایعقاو  اهلآهدـیا و  نیب  زیامت  فاکـش و  ام ، هعماج  رد  نونکا  . دزاس رتبولطم  اـهناسنا 

ياهوگلا ام  هعماـج  رد  هک  نیا  زجهب  تسین  يزیچ  نآ  موادـم  ینیرفآزاـب  لـلع  تسا و  هتـشاد  تقیقح  هتـشذگ  لـسن  رد  هک  هنوگناـمه 
ات دراد ، يروـف  يدـج و  رظندــیدجت  هـب  زاـین  یگنهرف  یــسایس و  يداـصتقا  یعاـمتجا  ياـههصرع  یماـمت  رد  يریذــپهعماج  یتـیبرت و 

لـسن هب  دـهد و  لاقتنا  دـعب  لسن  هب  تکراشم  اـب  هکلب  ارچ ، نوچیب و  يزیوجت و  ياهنوگ  هب  هن  ار ، لـسن  دـنچ  نیدـنچ و  ياهدرواتـسد 
، يدابآ یلع  يدمحا  [- 1 :] عبانم تسرهف  دربب . یپ  دنیزگرب و  دشیدنیب ، هاگ  نآ  هدرک و  سمل  لماعت و  هبرجت  دوخ  ات  دهد  هزاجا  دـیدج 
فرع و هاگیاج  (. 1379 80 ـ   ) هواک يدابآ ، یلع  يدـمحا  [- 2 .] نارهت شواک ، گنهرف  تاراشتنا  اه ، تخانش  تخانـش  (. 1380  ) هواک
، اهندـمت يوگتفگ  یللملا  نیب  زکرم  ناریا ، هعماـج  رد  يدروم  يا  هنومن  قـالخ ، تخانـش  شناد و  بسک  رد  هماـع  ياـهراتفر  اـهرواب و 

همانرب تیریدـم و  نامزاس  یگنهرف ، یعاـمتجا و  شخب  تدـمدنلب  يزیر  هماـنرب  (. 1381 82 ـ   ) هواک يداـبآ ، یلع  يدـمحا  [- 3 .] نارهت
ناراکمه ینـسحم و  [- 5 .] نارهت یـضقانت ، یلماـعت ـ  عماـج  هیرظن  پاـچ )  تبوـن  رد   ) هواـک يداـبآ ، یلع  يدـمحا  [- 4 .] نارهت يزیر ،

، گنهرف یـشهوژپ  هسـسوم  نارهت ، شهوژپ ، هنیئآ  نارهت ، رد  یگنهرف  یعامتجا و  ياهراتفر  اه و  شرگن  اـه ، یهاـگآ  یـسررب  ( 1380)
.7 هرامش یعامتجا ، مولع  همان  مسیلادنو ، یبرجت  يرظن و  ینابم  ( 1367  ) اضریلع يزیربت ، ینسحم  [- 6 .] تاطابترا رنه و 
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لاربیل یسارکومد  ياه  یئاسران 

سانشرز رایرهش -  هدنسیون :
نارود رد  ددرگ . یم  زاب  لبق  لاس  دصشش  رازهود و  زا  شیب  هب  شتمدق  هک  تسا  ینانوی  يا  هژاو  یسارکومد  یـسارکومد : يانبم  انعم و 
عادـبا حرطم و  هژاو  نیا  دالیم  زا  لبق  ات 429  ياهلاس 449  هلـصاف  رد  نتآ ، ییالط  رـصع  ینعی  دالیم ، زا  لبق  نرق 5 و 6  رد  ناتساب  نتآ 

زین یـسارک  تسا . هدـش  هتفرگ  ینانوی  ناـبز  رد  مدرم   ياـنعم  هب  سومد ، هشیر  زا  هک  تسا  مدرم  تیمکاـح  ياـنعم  هب  یـسارکومد  دـش .
رظن دروم  ءادـتبا  رد  هک  یمدرم  نکل  مدرم ، تیمکاـح  ینعی  یـسارکومد  . تسا هتفر  یم  راـک  هب  تموـکح  ياـنعم  هب  هک  تسا  يدـنوسپ 
هدارا ققحت  یلو  تسا  مدرم  هدارا  ققحت  دوصقم  دراد . توافت  میـسانش  یم  اـم  هزورما  هک  یمدرم  ياـنعم  قادـصم و  اـب  دوب  یـسارکومد 

اما دوش ، یم  حرطم  ًاددجم  یسارکومد  ثحب  ای 16  نرق 15  دودح  زا  سناسنر و  زا  سپ  . درک یقلت  نآ  يزورما  يانعم  هب  دـیابن  ار  مدرم 
هیامرـس ياه  یـسارکومد  ًابلاغ  دیدج  لسن  ياه  یـسارکومد  دندوب ، یفارـشا  ياه  یـسارکومد  ینانوی  یناتـساب و  ياه  یـسارکومد  رگا 

رـصع خیرات  هب  رگا  دنا . هدش  انب  ناراد  هیامرـس  تسد  رد  تردق  عمجت  تورث و  تردق و  ياهنوناک  تیمکاح  ققحت  هیاپ  رب  هدوبرالاس و 
رد ای  هسنارف  بالقنا 1789  رد  ای  ناتسلگنا  بالقنا 1688  رد  میناوت  یم  ار  خیرات  تارکومد  ياهمیژر  نیتسخن  مینکف  ایب  یهاگن  دـیدج 

نیزورما موهفم  رد  یسارکمد  . مینک وجتسج  دنوش ، یم  طوبرم  نورق 16 و 17 و 18  هب  همه  هک  اکیرما  لالقتـسا  هیمالعا  رد  ناهنپ  رکفت 
. دننزب نآ  يارجا  هب  تسد  دوخ  دننک و  يراذگنوناق  دوخ  یحو  تیاده  هب  زاین  نودب  دـنناوت  یم  مدرم  هک  تسا  انعم  نیدـب  برغ  رد  نآ 

نیمه رد  دـنمان  یم  هناراـگنا " رـشب   " اـی یتسیناـموا  ياـه  یــسارکومد  ار  اـه  نآ  هـک  دـیدج  رــصع  ياـه  یــسارکومد  هـشیر  نیارباـنب 
یسارکومد رتیلاتوت و  یسارکومد  یتسیلایسوس ، یسارکومد  لاربیل ، یسارکومد  دراد ؛ یفلتخم  روص  یتسیناموا  ياه  یـسارکومد  . تساج

ققحت زا  یتروص  تسا ، یسارکمد  زا  یتروص  مه  مسیشاف  اما  دنک  هولج  ضقانتم  امش  نهذ  رد  اه  یـسارکومد  عون  نیا  دیاش  یتسیـشاف .
رظن رد  يا  هژیو  يانعم  رد  ار  رشب  هک  تسا  یصاخ  تروص  نکیل  تسا ، رـشب  طسوت  يراذگنوناق  هب  داقتعا  زا  یتروص  تسا ، مدرم  هدارا 

رد اما  دـنوش ، یم  لزان  رـشب  رب  هک  دنتـسه  ینیناوق  نیناوق ، تسوا و  نآ  زا  تیمکاـح  تسا و  راذـگنوناق  ادـخ  ینید  رکفت  رد  دریگ . یم 
رکفت هـک  تـسا  يا  هـطقن  ناـمه  نـیا  دـهد . ناـماس  ار  وا  یگدـنز  دـنک و  تیادـه  ار  رـشب  تـسا  رداـق  یعمج  لـقع  کـیتارکمد  رکفت 
ظاحل هب  یـسارکومد  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانبیـسارکومد  ياه  ییاسران  . دریگ یم  رارق  ینید  تیمکاح  ینید و  رکفت  لباقم  رد  کـیتارکومد 

یسارکومد يانعم  نومضم و  تسا . هدش  حرطم  ناتساب  نانوی  یـسایس  ياهماظن  رد  راب  نیلوا  دراد و  ناتـساب  نانوی  رد  هشیر  يوغل ، هشیر 
هب دقتعم  هک  هدوب  یستیناموا  ياه  یسارکومد  دیدج  رصع  ياه  یسارکومد  تسا ، توافتم  دیدج  رصع  ياه  یسارکومد  اب  یناتساب  ياه 

یـسارکومد تاضورفم  اه  نیا  دـنناد . یم  یـسدق  ینید و  تیادـه  یحو و  زا  زاین  یب  ار  یعمج  لقع  دنتـسه و  رـشب  طسوت  يراذـگنوناق 
رد یخیرات ، هرود  ره  رد  . دهدب صیخـشت  ار  قح  دناوت  یم  تیرثکا  تسا و  تسرد  دـیوگب  تیرثکا  هچنآ  ره  اه  نآ  ساسارب  هک  دنتـسه 

نوطالفا دهع  ناتساب ، رصع  رد  دوش . یم  فیرعت  صاخ  یلکش  هنوگ و  هب  تقیقح  دیدج ، رصع  رد  ای  یطسو  نورق  نارود  ناتساب ، هرود 
ياه هشیر  هک  یلیالد  هب  انب  دـیدج  رـصع  رد  ینوریب . تایعقاو  اب  ام  ینهذ  میهافم  تاروصت و  قابطنا  زا  تسا  ترابع  تقیقح  وطـسرا ، و 
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رایعم ام  هک  دـمآ  دـیدپ  ار  روصت  نیا  دـیدرگ و  مکاح  يراگنا » تبـسن   » ای يراگنا » یبسن  ، » ددرگ یمرب  یـسانش  تفرعم  ثحاـبم  هب  نآ 
ای دراد  قابطنا  ینوریب  تیعقاو  اب  تسا  ام  نهذ  رد  هک  یموهفم  نیا  میئوگب ، میناوت  یمن  میرادن و  تقیقح  يارب  یصخشم  قیقد و  نشور ،

یفیرعت هک  تسا  تقیقح  زا  نردـم  فیرعت  کی  نیا  دـننادب . تسرد  قح و  مدرم  هک  يزیچ  ره  ینعی  نآ  دـیدج  موهفم  هب  تقیقح  ریخ .
لاس هب  یفوتم  یـسیلگنا " كال  ناج   " لثم یـسارکومد ، هیرظن  ناحارط  . تسا هدش  هتفریذـپ  برغ  رد  لاح  ره  هب  اما  تسا  هناراگنا  یبسن 

هک يوـسنارف  رکفتم  وـسور " كاژ  ناژ   " اـی يدـالیم ، لاـس 1778  هب  یفوتم  يوسنارف  رکفتم  رتـلو " يراـم  اوسنارف   " اـی يدـالیم ،  1704
رایعم ام  نوچ  هک  دندوب  دـقتعم  يدالیم ،) لاس 1778  هب  یفوتم   ) تشاد ار  ریثات  شقن و  نیرتشیب  یـسارکمد  يریگ  لکـش  رد  شتاـیرظن 
هیرظن نیا  ساسا  رب  تسا . قح  میئوگ  یم  میریذـپ و  یم  اـم  تسا ، قح  دـنیوگب  تیرثکا  هک  ار  يزیچ  ره  میرادـن  تقیقح  يارب  ینـشور 

انبم و دیوگ  یم  تیرثکا  هک  ار  هچنآ  ینعی  دبای  ناماس  تیرثکا  تساوخ  يانبم  رب  هک  دنک  ریبدت  ار  هعماج  روما  يوحن  هب  دـیاب  تیمکاح 
لاس نوطالفا 2500  هک  تسا  يداریا  اهداریا ، نیرت  هدمع  زا  یکی  تسا . دراو  کیروئت  تالاکشا  هلـسلس  کی  هیرظن  نیا  هب  . دشاب روحم 
يار تسد  هب  ار  هعماج  کی  ةرادا  میهاوخب  ام  هک  تسا  اـطخ  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  دوخ  تیروهمج "  " باـتک رد  وا  درک . حرطم  شیپ 
یمن دـیوش ، یم  ضیرم  امـش  یتقو  دـیوگ ، یم  هک  تسا  نیا  نوطـالفا  داـقتنا  تسا . تسرد  تیرثکا  نخـس  میئوگب  میراپـسب و  تیرثکا 

ای بیبط  دزن  دیور  یم  منک ، لمع  نم  دیهدب  یـصیخشت  ره  امـش  مراد و  يا  يرامیب  هچ  نم  هک  دننیبب  دنوشب و  عمج  تیرثکا  هک  دـیئوگ 
تموکح فده  دـیوگ  یم  نوطالفا  مینک ؟ هجوت  تیرثکا  رظن  هب  دـیاب  ندرک  تموکح  عقوم  ارچ  سپ  تسا . نیا  شـصصخت  هک  یـسک 

یمن ار  تلادع  مدرم  تیرثکا  دـننک . ققحم  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دنـسانشن ، ار  تلادـع  یناسک  ات  تسا و  تلادـع  ققحت  تیناسنا و  تیوقت 
قح و لها  دنـسانش و  یم  ار  تلادـع  هک  میراپـسب  یناسک  هب  دـیاب  ار  تموکح  دـنرادن . ار  ندرک  تموکح  یگتـسیاش  نیارباـنب  دنـسانش 
ار مدرم  شاعم  طقف  هک  تسین  نآ  تموکح  فده  دیوگ  یم  وا  تسا . یسارکمد  زا  داقتنا  رد  نوطالفا  نخس  رهوج  نیا ، دنتسه . تلادع 

تـسا نآ  فده  تسا . نیا  زا  رتارف  تموکح  فده  ینید  شنیب  رد  . دنک نیمات  ار  تلادع  هک  تسا  نآ  تموکح  فده  هکلب  دـنک  نیمات 
يار هب  ار  هعماج  هرادا  میناوت  یمن  ام  هک  دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  اذل  دننک ، ادـیپ  يرکف  دـشر  تیحالـص و  دـنوش و  تیبرت  اهناسنا  هک 

یـسارکمد هب  هک  يرگید  داریا  . دنـشاب هتـشادن  ار  بیذهت  تیبرت و  ٍتیحالـص  یگتـسیاش و  تسا  نکمم  تیرثکا  نوچ  میراپـسب  تیرثکا 
تیرثکا يار  هب  میناوت  یم  روطچ  ام  سپ  دننک ، یم  هابتـشا  تاقوا  بلغا  رد  مدرم  رثکا  خیرات  تداهـش  هب  انب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  دراو 

نیا رگا  تشاد ؟ يا  هدوت  كانتشحو  تیامح  دوب و  رادروخرب  ناملآ  مدرم  هدرتسگ  تیامح  زا  رلتیه  هک  تسا  نیا  زج  رگم  مینک ؟ دانتسا 
لوط رد  تیرثکا  نوگانوگ  تاهابتشا  سپ  دهد  ماجنا  تیرثکا  مه  ار  يراذگنوناق  دشاب و  تسرد  دیوگب  تیرثکا  هچ  ره  هک  دشاب  نینچ 

يروتاتکید ینیلیـسوم و  رگم  مینک ؟ تخادرپ  ار  نآ  ناوات  میهدـب و  همادا  ار  هابتـشا  نامه  دـیاب  اـم  اـیآ  دوش ؟ یم  هیجوت  هنوگچ  خـیرات 
قح رب  مه  نیلاتساو  ینیلیسوم  رلتیه ، دراد  تقیقح  زا  یسارکومد  هک  یفیرعت  ساسا  رب  دوبن ؟ رادروخرب  يا  هدوت  تیامح  زا  وا  یتسیـشاف 

ندرک تموکح  يراذگنوناق و  قح  دننز و  یم  تسرد  فرح  تیرثکا  هک  نیا  ضرف  رب  هک  تسا  نآ  یـسارکومد  هب  موس  داریا  . دـنا هدوب 
تیعبت تیرثـکا  زا  تیلقا  دـیاب  ارچ  لوـبق ؟  ار  امـش  لـیلد  اـم  دـنیوگب  دـنناوت  یمن  رگم  تسیچ ؟ تیرثـکا  زا  تیلقا  تیعبت  لـیلد  دـنراد ،
خیرات رد  هاگچیه  اما  مدرم  ای  سومد  تیمکاح  ینعی  یـسارکومد  تسا . مدرم  موهفم  لوح  یـسارکومد  هیرظن  هب  داـقتنا  نیمراـهچ  ؟ دـنک

هدرکن و ادـیپ  یعقاو  ققحت  مدرم  تیمکاـح  موهفم  هاـگچیه  سپ  دنـشاب  رظنلا  قـفتم  یعوـضوم  اـب  هطبار  رد  مدرم  همه  هک  هدـماین  شیپ 
زا دـعب  میتـفگ  هک  روطناـمهیتسیلاربیل  يدازآ  مسیلاربـیل و  . تسا هدوب  راعـش  کـی  مدرم  تیمکاـح  و  یعازتـنا   موهفم  کـی  مدرم ، هشیمه 

یـسارکومد هشیدنا  فلتخم  روص  دنک و  یم  ادیپ  ینارادفرط  هدش و  حرطم  ًاجیردت  یـسارکومد  هیرظن  دعب  هب  نرق 16 و 17  زا  سناسنر 
یتسیلایسوس و یـسارکومد  ياهماظن  تسه . زین  نآ  تروص  نیرت  جیار  هک  تسا  لاربیل  یـسارکومد  روص ، نیا  زا  یکی  دوش . یم  حرطم 

مینک هدافتسا  یسارکومد  هژاو  زا  نامنانخس  رد  ام  رگا  زورما  هک  دندرک  كرت  ار  هصرع  دندروخ و  تسکش  نانچنآ  یتسیـشاف  رتیلاتوت و 
یم ضرف  لاربیل  یسارکمد  لداعم  یسارکومد  ینعی  دوش ، یم  ردابتم  دارفا  نهذ  هب  لاربیل  یسارکومد  موهفم  مینکن ، هفاضا  يرگید  دیق  و 
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تارکومد لاربیل  ياـهماظن  کـیتارکومد  ياـهماظن  زا  دوصقم  هک  تسا  هنوگنیا  زین  ناـهج  یـسایس  تاـیبدا  یناـهج و  گـنهرف  رد  دوش .
، ییارگ يدازآ  یهاوخ ، يدازآ  ینعی  مسیلاربیل  " يدازآ ،  " ینعی ربـیل  تسا و  یهاوخ " يدازآ   " ياـنعم هب  تغل  رد  مسیلاربـیل  هژاو  . تسا
زا يدازآ  هشیمه  يدازآ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  ؟ تسیچ يدازآ  يانعم  اما  " هاوخ . يدازآ   " ینعی لاربیل  يرالاس و  يدازآ 

میوش دازآ  میوش و  دازآ  يزیچ  زا  میهاوخ   یم  هشیمه  ام  یباجیا . هجو  کی  دراد و  یبلـس  هجو  کی  هشیمه  يدازآ  اذل  تسا . دنب  دیق و 
زا و يدازآ   " ظفل اب  تسا  هدـش  همجرت  زین  یـسراف  هب  هک  يدازآ " زا  زیرگ   " باتک رد  نورف " کیرا   " ار بلطم  نیا  يزیچ . کـی  يارب  

دازآ يدویق  زا  دیهاوخ  یم  ای  دیوش ، دازآ  دیهاوخ  یم  يزیچ  زا  امش  تسا . يدازآ  یبلس  هجو  زا " يدازآ  . " دنک یم  نایب  يارب " يدازآ 
نرق 17 و 18 رد  . دیشاب هتشاد  ار  يزیچ  ققحت  ناکما  دیهدب و  ماجنا  ار  يراک  هک  دیوشب  دازآ  دیهاوخ  یم  ینعی  يارب " يدازآ  دیوش و" 

لراـش  " اـی ورد " یت  سیند   " اـی رتـلو " يراـماوسنارف   " اـی يدـالیم ، لاـس 1790  هـب  یفوـتم  تیمـسا " مادآ   " لـثم يدارفا  هـک  یماـگنه 
دنتـساوخ یم  هچ  زا  يدازآ  ربیل " لاربیل و   " دنتفگ یم  یتقو  دوب ؟ هچ  مسیلاربیل  زا  ناشدوصقم  اهنیا  دندرک ، روهظ  يوسنارف  ویکـستنوم "

ریثات نیرتشیب  تسا و  اکیرمآ  بالقنا  ربمایپ  هدش ، هدیمان  مسیلاربیل  ردپ  هک  یـسیلگنا  كال " لاج  " ؟ دنتـساوخ یم  هچ  يارب  ار  يدازآ  و 
خـیرات و هب  یهاـگن  ؟ تسا هدوب  هچ  يارب  يدازآ  لاـبند  و  دوب ؟ هچ  يدازآ  زا  شدوصقم  تسا ، هتـشاد  ار  هسنارف  بـالقنا  رد  يا  هشیدـنا 

كرمگ تراجت و  يارب  هک  یعناوم  يداصتقا و  دویق  زا  يدازآ  " يدازآ ،  " هلاسم حرط  اب  اه  نآ  همه  هک  دـهدیم  ناـشن  دارفا  نیا  هشیدـنا 
تاـیقالخا و هصرع  رد  يدازآ  داـصتقا ، هـصرع  رد  يدازآ  دنتـشاد ، رظن  رد  يدازآ  يارب  هـصرع  هـس  دـندیبلط و  یم  ار  دوـب  هدـش  رارقرب 
ار اه  نآ  هک  دندوب  يا  هقبط  ناگدنیامن  دنداد ، یم  رـس  یهاوخ  يدازآ  راعـش  هک  لاربیل  ياه  نیـسیروئت  نیا  تسایـس . هصرع  رد  يدازآ 

نایاپ رد  دـشاب . یم  نیـشن " رهـش   " يانعم هب  یناـملآ  ناـبز  رد  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  وژروب "  " هژاو زا  اوژروب " ." دـندیمان یم  اوژروب " "

هناخراک ناناگرزاب و  زا  يا  هقبط  دنک ، یم  روهظ  اپورا  رد  يدیدج  هقبط  دیدج  رـصع  زاغآ  رد  دـعب و  هب  نرق 14 و 15  زا  یطسو  نورق 
زا رتشیب  ناشلوپ  هتسد  نیا  دنتشادن . تردق  اما  تورث ، بحاص  دندوب و  نیشن  رهـش  اهنیا  دنتفگ . یم  اوژروب "  " اهنیا هب  هک  دنمتورث  ناراد 
یم تسدورف  هقبط  ار  اهنآ  دنداد و  یمن  اهنآ  هب  ار  ناشنارتخد  اهلادوئف  دوب . اهلادوئف  زا  رتمک  اهنآ  یعامتجا  رابتعا  اما  دوب  لادوئف  فارشا 

دحاو و يداصتقا  یکرمگ و  يراجت ، ماظن  نوچ  دنتـشادن . یبسانم  تردـق  اما  دنتـشاد  تورث  دـندوب ، راشف  تحت  اهاوژروب  نیا  دنتـسناد .
ار ناشیالاک  دنتساوخ  یم  یتقو  اوژروب  نارجات  دندوب ، کچوک  اهرهـش  دوب و  مکاح  یفیاوطلا  توکلم  ماظن  تشادن و  دوجو  يزکرمتم 

راعش رد  اهنیا  داد . یم  رارق  رازآ  دروم  ار  اهنآ  يرهش  ره  مکاح  ًاتعیبط  دنهدب و  یکرمگ  هک  دندش  یم  روبجم  اهراب  دننارذگب  يرهـش  زا 
. دوب يداـصتقا  مسیلاربیل  شهجو  کـی  مسیلاربـیل  زا  اـهنآ  روظنم  دوب و  يداـصتقا  يدازآ  دنتـساوخ  یم  هک  يزیچ  نیلوا  یهاوخ ، يدازآ 

تـشابنا يارب  تراـجت و  يارب  يراذـگ و  هیامرـس  يارب  هک  یتادویق  عناوم و  زا  تاـکرمگ ، زا  يدازآ  ینعی  اـهاوژروب  رکفت  رد  مسیلاربیل 
ره دیراذگب  دـینک و  دازآ  ار  زیچ  همه  دـیوگ  یم  لوا  ماگ  رد  لاربیل  رکفتم  ینعی  تسا . مسیلاربیل  هیلوا  لکـش  نیا  تشاد . دوجو  هیامرس 
نأش نیلوا  هک  تسا  نآ  دهاش  خیرات  نیاربانب  دنشاب . دازآ  همه  دیراذگب  دنک . عمج  لوپ  دشاب و  هتشاد  هیامرس  تشابنا  دهاوخ  یم  یسک 

هب ار  هتکن  نیا  ات  دینک  عوجر  للم " تورث و   " باتک الثم  تیمسا " مادآ   " ياهباتک هب  امـش  تسا . نآ  يداصتقا  نأش  مسیلاربیل ، ای  يدازآ 
. تسا ینید  یقالخا و  دویق  زا  يدازآ  یلاربیل ، يدازآ  مود  نأش  . تسا مسیلاربیل  يداـصتقا  ياـهیروئت  ردـپ  تیمـسا  مادآ  دـیبایرد . یبوخ 

عفر دح  رد  طقف  ناسنا  یطسو ، نورق  ینید  رکفت  قبط  رب  دوب . هداد  رارق  دیدهت  دروم  ار  دیدج  رصع  ناراد  هیامرـس  ینید  یقالخا و  دویق 
یم راک  رگا  ای  دزادرپب و  تدابع  هب  دنک و  راک  دـیابن  ای  شا  هداوناخ  دوخ و  زاین  نیمات  زا  دـعب  دزودـنایب و  لوپ  دـنک و  راک  دـیاب  شزاین 

يزاوژروب تسا و  سانیوکآ " ساموت   " لثم یفوسلیف  رکفت  یطـسو  نورق  رد  يداصتقا  رکفت  رهوج  دنک . قافنا  دهدب و  ارقف  هب  ارنآ  دنک 
زورما ام  تسا . مومذـم  يرما  زورما ، ناهج  فالخرب  ندوب  راد  هیامرـس  یطـسو  نورق  يداصتقا  رکفت  هاگن  رد  تسا . فلاخم  هاگن  نیا  اب 

. دهد یم  تسادق  شزرا و  هیامرـس  هب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نیجع  يزاوژروب  اب  هتینردم  مینک و  یم  یگدـنز  نردـم  ناهج  رد 
ياهیگژیو اه و  یتخبدب  زا  نیا  دوش و  یم  اهمدآ  تیـصخش  هدننک  نییعت  لوپ  ًالـصا  درادن . یـشزرا  دشاب  هتـشادن  لوپ  یـسک  رگا  زورما 
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ناراد هیامرس  هدوبن و  هنوگنیا  اه  هاگدید  ایند و  يدالیم  نورق 15 و 16  دیدج ، رصع  زاغآ  رد  دینکن ، هاگن  زورما  هب  امـش  تسا . هتینردم 
يروط ار  طیارـش  دـننکب و  فذـح  ار  ینید  یقالخا و  دویق  دـندوب  روبجم  اهنآ  دـنا . هدوب  يرابتعا  یب  ياه  مدآ  هیامرـس ، نتـشاد  لیلد  هب 

یقالخا دویق  زا  يدازآ  اه  لاربیل  یهاوخ  يدازآ  هجو  نیمود  نیاربانب  دوش . یقلت  شزرا  هیامرـس  تشابنا  طیارـش ، نآ  رد  هک  دننک  مهارف 
رکفت اـبداضت  رد  تسا و  ینید  ریغ  ینید و  دـض  رهوج  مسیلاربیل  رهوج  لـیلد  نیمه  هب  دـش . یم  يزودـنا  تورث  زا  عناـم  هک  دوب  ینید  و 
برقت تدابع و  رب  نید  ساـسا  نوچ  دوش ، یمن  عمج  مسیلاربیل  اـب  نید  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد . رارق  يونعم  رکفت  عون  ره  ینید و 

تشابنا تهج  ینید  یقالخا و  عناوم  دویق و  فذح  رب  مسیلاربیل  ساسا  اما  تسا ، ناسنا  يدوجو  دشر  يونعم و  لماکت  قح و  ترـضح  هب 
هتیلادوئف دادبتـسا  یلادوئف و  یـسایس  ماـظن  زا  يدازآ  اـه  لاربیل  هناـهاوخ  يدازآ  ياهراعـش  هجو  نیموس  . تسا رثاـکت  هیامرـس و  تورث و 

ینعی دیدج  ندـمت  . دـننک ققحم  ار  اهاوژروب  تیمکاح  دـنناوتب  ات  دننکـشب  مه  رد  ار  اهلادوئف  تیمکاح  دنتـساوخ  یم  اه  نیا  ینعی  تسا .
" یلناوت تومرا   " لثم نیخروم  زا  یخرب  داقتعا  هب  اـنب  تسا . اـه  اوژروب  تیمکاـح  نارود  دـنک ، یم  روهظ  سناـسنر  زا  دـعب  هک  یندـمت 

فوسلیف سنرانآ "  " مناخ لثم  رگید  نیرکفتم  یضعب  دراد . تمدق  لاس   500 تسا و 400 , هدش  عورش  سناسنر  زا  دعب  زا  نردم  ندمت 
نرق 18 زا  هتینردم  هک  دندقتعم  يوسنارف  رصاعم  سانش  هعماج  رندیگ " ینوتنآ  و"  تسا ، هتشذگرد  ریخا  ياهلاس  رد  هک  رصاعم  یـسایس 

همجرت یسراف  هب  وا  زا  ییاهباتک  هک  شاتنیکم " لکیلتا   " رـصاعم یـسایس  نافوسلیف  زا  یکی  دراد . تمدق  لاس   300 هدش و 200 ,  عورش 
همه لاح  ره  هب  تسا . هدش  عورش  نرق 17  زا  هتینردم  تسا  دقتعم  یقالخا ، تلیـضف  هنیمز  رد  یباتک  هزوکرام "و   " باتک هلمج  زا  هدش ،

یـشزرا ماظن  میئوگ ، یم  نردم  رـصع  نآ  هب  هک  رـصع  نیا  یخیرات  قفا  هدرک و  روهظ  يدیدج  رـصع  هدمآ و  شیپ  یقافتا  هک  دـندقتعم 
هتـشذگ اب  یگمه  نآ ، یکینکت  یملع و  یتفرعم و  تروص  نآ ، یتخانـش  تفرعم  ینابم  نآ ، یقالخا  ياهناینب  نآ ، یـسایس  راـتخاس  نآ ،

هب تسا و  اهاوژروب  تیمکاح  يایند  تسا ، هیامرـس  تیمکاح  يایند  نردـم  يایند  دـنیوگ . یم  نردـم  يایند  ار  اـیند  نیا  تسا . تواـفتم 
نرق 18 و زا  . تسایند نیا  يژولوئدیا  نیرت  یلـصا  هدرک و  ادیپ  ذوفن  هبلغ و  هرطیـس ، دح  نیا  لاربیل  یـسارکومد  ایند ، نیا  رد  لیلد  نیمه 

لاربیل یسارکومد  ینعی  دوخ  یسایس  ماظن  تشاذگ . ياج  رب  دوخ  زا  ییاپ  در  اج  همه  دیدرگ و  یلوتسم  ملاع  مامت  رب  هتینردم  دعب  هب   19
دنویپ رد  نردـم  يایند  تسا و  نردـم  ياـیند  یلـصا  يژولوئدـیا  لاربیل  یـسارکومد  سپ  درک  . مکاـح  اـج  همه  رد  درب و  اـج  همه  هب  ار 

یتخانـش و تفرعم  ینابم  یـسارکومد و  لاربیل  تاصخـشم  مراد  اـنب  لاـح  . دراد رارق  اـهراد  هیامرـس  اـهاوژروب و  تیمکاـح  اـب  گـنتاگنت 
یگژیو نیلوالاربیل  یـسارکومد  ياـه  یئاـسران  اـه و  یگژیو  . منک ناـیب  راو  تسرهف  رـصتخم و  یلیخ  روط  هب  ار  نآ  یـسایس  ياـهیگژیو 

ياهشزرا تقیقح و  هک  تسا  دقتعم  لاربیل  یسارکمد  قیالع . اهـشزرا و  يراگنا  یبسن  تسا ، ییارگ  یبسن  هب  داقتعا  لاربیل   یـسارکومد 
تیرثکا هدارا  مه  یبسن  قیاـقح  صیخـشت  راـیعم  میرادـن و  قلطم  یقـالخا  ياهـشزرا  قلطم و  تقیقح  اـم  دنتـسه . یبسن  يروما  یقـالخا 

موهفم کی  لقع  تسا . رـشب  يداه  نردـم  لقع  ای  ییاوژروب  لقع  ًاصوصخم  يرـشب  لقع  هب  داقتعا  لاربیل  یـسارکمد  مود  یگژیو  . تسا
اه لاربیل  دوش . یم  ققحم  لقع  زا  یفلتخم  یبتارم  ای  دـنک  یم  ادـیپ  توافتم  ياهتیهام  یخیرات  فلتخم  ياه  هرود  رد  هک  تسا  یخیراـت 

دناوت یم  وجالیتسا  ییزج  لقع  انالوم  ریبعت  هب  یناسفن و  لقع  یتسیناـموا , لـقع  يرازبا ، لـقع  نردـم ، لـقع  ییاوژروب , لـقع  دـندقتعم 
شخب هس  هب  ار  تردـق  میئایب  ام  ینعی  تسا ، اوق  کیکفت  هب  داقتعا  لاربیل  رکفت  یگژیو  نیموس  . دـشاب رـشب  يداـه  ربهر و  راذـگ ، نوناـق 

ریگارف و ردقنآ  هلئـسم  نیا  هیئاضق . هوق  ای  هدننک  يرواد  تردق  هیرجم و  ای  هدننک  ارجا  تردق  هننقم , ای  راذـگنوناق  تردـق  مینک ، میـسقت 
نآ هب  یصاخ  لکش  اما  تسا  هتفریذپ  ار  نآ  مه  ناریا  رد  ینید  ماظن  هلمج  زا  دنا ، هتفریذپ  یگمه  هک  تسا  هدش  تایهیدب  ءزج  یناهج و 

هلئـسم حرط  تلع  اما  . تسا یلو  هدارا  لیذ  رد  هتفرگ و  رارق  تیالو  ماظن  بوچراچ  رد  هدش  ظفح  هک  لاح  نیع  رد  اوق  کیکفت  هک  هداد 
هیزجت تردـق  دـندتقعم  اهنآ  تسا . تسردان  يا  هیرظن  اوق  کـیکفت  دـندقتعم  یخرب  تسیچ ؟ لاربیل  ياـه  یـسارکومد  رد  اوق  کـیکفت 

تسا و عمتجم  زکرمتم و  تردق  تاذ  دیوگ  یم  يو  درک . هیزجت  ناوت  یمن  ار  تردق  تسا  دقتعم  وسور " كاژ  ناژ   " ًالثم تسا . ریذپان 
هوق هس  نیا  زا  یکی  دریگ  یم  تروص  اوق  کیکفت  نیا  هک  لاربیل  یـسارکمد  ياهماظن  رد  مه  ًالمع  تسا . يرابتعا  نآ  هیزجت  کیکفت و 
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یتحو دراد  تسد  رد  ار  تردـق  نیرتشیب  تلاصا و  هیرجم  هوق  اکیرما  لاربیل  یـسارکمد  ماظن  رد  لاثم  ناونع  هب  دراد . يرترب  اوق  رگید  رب 
ینعی دـنک . یم  نییعت  هیرجم  هوق  سیئر  تسا ، هدـحتم  تـالایا  رد  هیئاـضق  هوق  رهظم  عقاو  رد  هک  ار  هدـحتم  تـالایا  یلاـع  ناوـید  سیئر 

هوق هس  هب  یهاگن  اب  دنک . یم  نییعت  ار  یلاع  ناوید  تاضق  دوش ، یم  هدیزگرب  مدرم  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  يار  اب  هک  هیرجم  هوق  سیئر 
وا تسد  رد  تردـق  دراد و  ار  مهـس  نیرتشیب  هیرجم  هوق  میباـی  یم  رد  لاربیل  یـسارکومد  ماـظن  هنومن  کـی  ناونع  هب  هدـحتم  تـالایا  رد 

ریذپ هیزجت  ًاتعیبط  تردق  تسا . تردـق  تعیبط  نیا  دـننک . یم  لمع  وا  اب  طابترا  رد  ای  وا  لیذ  رد  یعون  هب  رگید  هوق  ود  تسا و  زکرمتم 
خر تیعـضو  نیا  ناملراپ  رد  یعون  هب  مینک  هاگن  ناتـسلگنا  یـسایس  ماظن  هب  رگا  تسا ، هنوگ  نیا  زین  رگید  یـسایس  ياهماظن  رد  تسین .

یلیخ رظن  هب  انب  اوق  کیکفت  تسا . هننقم  هوق  لیذ  رد  هیرجم  هوق  هدرک و  زکرمتم  شدوخ  تسد  رد  ار  تردق  هننقم  هوق  ینعی  تسا ، هداد 
يدالیم نرق 17  رد  هک  تسا  نیا  شلیلد  دـندرک ؟ حرطم  ار  ضرف  نیا  اهلاربیل  ارچ  لاح  تسا ، روصت  ضرف و  کی  تسا ، رابتعا  کی  اـه 

تردق یـسایس  تخاس  دراو  ناملراپ  قیرط  زا  هک  دندوب  هدرک  ادـیپ  ار  نیا  ناکما  راد  هناخراک  راجت  ناراد و  هیامرـس  اهلاربیل ، اهاوژروب ،
یسایس تردق  همه  هک  دنتشادن  ار  تردق  نیا  اهاوژروب  دوب . لادوئف  فارشا  تسد  هکلب  دوبن  اه  نآ  تسد  نامز  نآ  هیئاضق  هوق  اما  دنوش 

يارب یبوخ  هیرظن  اوق  کیکفت  هیرظن  نیاربانب  دنـسرب ، قفاوت  کـی  هب  اـه  لادوئف  اـب  هک  دـندوب  روبجم  اذـل  دـننک  هضبق  دوخ  تسد  رد  ار 
اه لاربیل  تسا . اپورا  رد  نرق 17 و 18  يزاوژروب  یتاقبط  حلاصم  اوق  کیکفت  هیرظن  روهظ  یعامتجا  تلع  ًالـصا  دوب . لداعت  کی  داجیا 

رارق لاربیل  یـسایس  ياه  ماظن  تاذ  ءزج  دندرک و  هزیروئت  يدـنب و  تروص  نردـم  کیـسالک و  ماظن  کی  تروص  هب  ار  هیرظن  نیا  ًادـعب 
فعـض طاـقن  زا  یکی  یگدـنیامن  موهفم  تسا . یگدـنیامن  موهفم  رب  دـیکات  هجوـت و  لاربـیل  یـسارکمد  ياـهماظن  رگید  یگژیو  . دـنداد

دوش یم  باختنا  مدرم  يأر  اب  دوش و  یم  مدرم  هدـنیامن  یـسک  یتقو  نوچ  تسا ، اهنآ  تالکـشم  زا  یکی  لاربیل و  یـسارکمد  ياـهماظن 
( نیلکوم هدارا   ) دنا هدرک  باختنا  نییعت و  ار  وا  هک  یناسک  هدارا  اب  هدنیامن  نیا  هدارا  هوجو ، روما و  همه  رد  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چـیه 
هک درادن  دوجو  ینیمـضت  عقاو  رد  دشاب و  هتـشاد  توافت  نیلکوم  هاگدید  اب  وا  هاگدـید  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم  دـشاب . قبطنم 

ار دوخ  يوس  تمس و  هاگدید و  هدنیامن  تسا  نکمم  تاقوا  زا  یلیخ  دنک . نایب  ار  نیلکوم  هدارا  رمتـسم  یمئاد و  روط  هب  دناوتب  هدنیامن 
قح هک  یمدرم  همه  ینعی  میقتسم  یسارکومد  دنتسین . دقتعم  میقتسم  یسارکومد  هب  لاربیل  یسارکومد  ياه  ماظن  لاح  ره  هب  دنک . ضوع 

یسارکومد اما  تسا  میقتسم  یسارکومد  عفادم  وسور " كاژ  ناژ  ." ریخ ای  دوشب  راک  نیا  هک  دننک  نییعت  دنوش و  عمج  اجکی  دنراد  يار 
تـسین نکمم  تسا ، هدـیچیپ  رایـسب  یـسایس  متـسیس  دنتـسه و  هعماج  کـی  دنورهـش  رفن  نویلیم  اـهنویلیم  هک  زورما  عماوج  رد  میقتـسم ،

دراو یـسارکومد  دوخ  رب  هک  یتاداریا  یمامت  دندرب . ور  یگدـنیامن  یـسارکمد  ینعی  میتقـسم  ریغ  یـسارکومد  تمـس  هب  اهلاربیل  نیاربانب 
هب زین  يرگید  یـساسا  داریا  . تسا دراو  زین  لاربیل  یـسارکومد  یگژیو  نیا  رب  تسا  دراو  یگدـنیامن  موهفم  رب  هک  يداریا  هوـالع  هب  تسا 
"، ونرودآرادوت  " لثم ییاهتسیسکراموئن  " سکرام ، لراک   " لثم یناسک  تسا . هدش  دراو  يدج  رایـسب  تروص  هب  لاربیل  ياهیـسارکومد 
هب دـنا و  هدرک  دراو  ار  داریا  نیا  گربـنزور " درفلآ   " لـثم تسیـشاف  ياـه  نیـسروئت  نـینچمه  هزوکراـم "و  تربره  " ، " رنراـگوسکام "

یـسارکومد يداصتقا  میلاعت  رهوج  هک  تسا  نیا  داریا  نیا  دنا . هدرک  لوبق  ار  نآ  یعون  هب  مه  اهلاربیلوئن  یتح  دـنا . هتخادرپ  نآ  حیـضوت 
لوپ هک  یـسک  نآ  نایم  نیا  رد  دشاب . دازآ  دناوت  یم  دنکب  تساوخ  يراک  ره  یـسک  ره  تسا . يداصقا  رـصح  دح و  یب  يدازآ  لاربیل ،
نایم نیا  رد  گرزب  ناراد  هیامرس  نیاربانب  دور ، یم  نیب  زا  دوش و  یم  دوبان  تسکشرو و  گرزب  ناراد  هیامرس  اب  تباقر  رد  دراد ، یمک 

یم خر  ءاقب  عزانت  لصا  دوش و  یم  مکاح  یعامتجا " مسینیوراد   " یعون تروص  نیا  رد  دوش . یم  مکاح  لگنج  نوناـق  دنتـسه و  هدـنرب 
رتمک و لوپ  هک  دنتـسه  ییاهنآ  تیرثکا  دنریم و  یم  دـنراد  يرتمک  لوپ  هک  ییاهنآ  دـننام و  یم  دـنراد  يرتشیب  لوپ  هک  ییاهنآ  دـیامن .

یسارکومد بلغا  هک  هدش  بجوم  داریا  نیا  . دیدرگ فورعم  يرفسل  داصتقا  هب  داصتقا  نیا  تسا . یتلادع  یب  نیا  دنراد و  يرتمک  دمآرد 
. دنوش وربور  لکشم  اب  تسا ، هدش  ور  هب  ور  ررکم  یعامتجا  ياهنارحب  اب  اه  ماظن  نیا  يداصتقا  ياه  راتخاس  هک  تلع  نیا  هب  لاربیل  ياه 
زنکید  زلراچ  راثآ  رگا  ناتـسود  یتلادع . یب  رقف و  زا  تسا  رپ  تسا و  هدـنکآ  یعامتجا  تاضارتعا  زا  اکیرمآ  هسنارف و  سیلگنا ، خـیرات 
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زا یشان  ياه  یتلادع  یب  متس و  رقف و  فیصوت  زا  تسا  ولمم  هک  دید  دنهاوخ  دننک ، هاگن  ار  فورعم  سیون  ناتساد  مسیلائر و  هدنـسیون 
نرق طساوا  ییاکیرما  هدنسیون  گب " نیاتشا  ناج   " راثآ نرق 20 ، لیاوا  ییاکیرما  هدنسیون  ندنل " کج   " راثآ لاربیل . یـسارکومد  ماظن 

. داد همادا  دوش  یمن  عضو  نیا  اب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  لاربیل  یسارکومد  نارادفرط  یتدم  زا  سپ  . تسا تاقبط  نیمه  زا  نوهـشم   20
همادا لباق  عضو  نیا  دش و  دهاوخ  دنمتورث  تیلقا  کی  ریقف و  تیرثکا  کی  هب  لیدبت  هعماج  دنوش و  یم  دوبان  مدرم  تیرثکا  عضو  نیا  اب 

میراذگب و رانک  دیاب  ار  رفسل "  " داصتقا هک  دندرک  حرطم  ار  يروئت  نیا  یسیلگنا ، ناد  داصتقا  زنیک "  " لثم یناسک  نیاربانب  دوب . دهاوخن 
دراذگن دنک و  تیامح  اهنآ  زا  عقاو  رد  هدرک و  تلاخد  ریذپ  بیسآ  راشقا  نیفعـضتسم و  نیمورحم و  عفن  هب  داصتقا  رد  تلود  تسا  رتهب 

یمن ار  راک  نیا  رگا  هک  ارچ  تفریذپ  ار  رظن  نیا  يراد  هیامرـس  ماظن  اما  دوب ، مسیلاربیل  زا  لودـع  زاغآرـس  نیا  . دـنوشب هل  اپ  تسد و  ریز 
لیامتم يداشرا  داصتقا  ای  يزنیک  داصتقا  تمس  هب  يرادقم  کی  رفسل "  " داصتقا زا  عقاو  رد  لاربیل  ياه  یسارکومد  دنام . یمن  یقاب  درک 
شدوخ تورث  ندش  هوبنا  رثاکت و  يولج  ار  یعنام  دـناوت  یمن  تسا و  هیامرـس  تشابنا  تاذ  يراد ، هیامرـس  تاذ  هکیئاجنآ  زا  اما  دـندش 

رد رچات  اکیرمآ و  رد  ناگیر  ندـمآ  راک  يور  اـب  يدـالیم  و 80  ههد 70  زا  اذـل  دـنک  لمحت  ار  يداشرا  يداصتقا  ماـظن  تسناوتن  دـنیبب 
هب دندرگ  یمرب  هرابود  رفـسل "و   " داصتقا تمـس  هب  دـندرگ  یمرب  هرابود  اهنآ  دـتفا و  یم  هار  هرابود  مسیلاربیلوئن  نایرج  کی  ناتـسلگنا 

زورما هک  رپوپ " لراک  ." لاربیل یـسارکمد  ياه  ماظن  نایرع  ریگمـشچ و  ياه  یتلادع  یب  نامه  داصتقا و   رد  تلود  شقن  فذـح  تمس 
دیاب هک  تسا  دـقتعم  وا  تسا . مسیلاربیلوئن  رادمرـس   ياه  هرهچ  زا  یکی  دنتـسه ، وا  رادـفرط  نارکفنـشور  زا  يداـیز  هدـع  اـم  روشک  رد 
همین رد  يراد  هیامرس  ياهماظن  هنابلط  تلادع  هجوت  كدنا  نآ  زا  ینعی  دوشب ، راذگب  درذگب و  راذگب  داصتقا  رفسل و  داصتقا  هب  میدرگرب 

یمیدـق و يا  هشیر  یـسارکومد  - 1: تسا ریز  بیترت  هب  دـش ، هتفگ  هک  هچنآ  هصـالخ  ناـیب  عوـمجم  رد  . مـینک لودـع  مـه  نرق 20  لوا 
یسارکومد دش  عورش  يدالیم  نرق 15 و 16  زا  هک  نردم  نارود  دیدج و  رـصع  رد  - 2. تسا مدرم  تیمکاح  يانعم  هب  دراد و  یخیراـت 
یـسارکومد اب  نردـم  ياه  یـسارکومد  یـسایس و  ياه  ماظن  بلاغ  تروص  نیا  هدـش و  رهاظ  یـسایس  ياهماظن  بلاغ  تروص  ناونع  هب 

نوطالفا نامز  زا  يدایز  تاداقتنا  تسا و  هتـشاد  یفلتخم  روص  لاکـشا و  یـسارکومد  - 3. دنراد يوهام  توافت  ینانوی  ای  یناتـساب  ياه 
تسا و هدرک  روهظ  نورق 17 و 18  دودح  زا  هک  تسا  لاربیل  یسارکومد  یسارکومد ، بلاغ  تروص  - 4. تسا هدوب  دراو  نآ  هب  نونکات 
رد ور " هدید  نورق 19" ، رد  یسیلگنا  لیم " تراوتسا  ناج  ، " يوسنارف رتلو " اوسنارف  ، " یـسیلگنا كال " ناج   " نآ هدمع  ياهنیـسیروئت 

يرالاس هیامرس  لاربیل ، یـسارکومد  یعامتجا  يداصتقا  ياوتحم  - 5. دنتـسه فیاه " نیلربازیآ "و"  لاربیلوئن و"  رپوپ " لراک  نرق 18" ,
هدوب یلادوئف  یفارشا  ياهماظن  دادبتسا  زا  يدازآ  یقالخا و  ینید و  دویق  زا  يدازآ  يداصتقا ، يدازآ  مسیلاربیل ، ياهراعـش  رهوج  تسا و 

. تسا ینید  ياهماظن  زا  ماظن  نیا  هدننک  زیامتم  یگژیو  نیا  هک  تسا  رشب  طسوت  يراذگنوناق  هب  دتقعم  یـسارکومد  لاربیل  ماظن  - 6. تسا
تسا و يرابتعا  هیرظن  نیا  دندقتعم ، نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  هک  دشاب  یم  اوق  کیکفت  هیرظن  هب  دقتعم  نینچمه  یـسارکومد  لاربیل  ماظن 

. درادن ینیع  تیعقاو 
هدش لیدبت  نردم  ملاع  یلصا  یگژیو  هب  لاربیل  یسارکومد  لیلد  نیمه  هب  هتینردم و  يزاوژروب "  " تیمکاح ینعی  لاربیل  یسارکومد  - 7

رد سانـشرز  رایرهـش  ياقآ  ینارنخـس  نتم  هلاقم  نیا  . دـنا هدروخ  تسکـش  لاربیل  یـسارکومد  لباقم  رد  یـسارکومد  رگید  روص  مامت  و 
: عبنم تسا ● . هدیدرگ  رازگرب  هاگشناد  نیا  ییوجشناد  جیسب  ناوج و  هشیدنا  نوناک  يراکمه  اب  هک  دشاب  یم  فیرش  یتعنـص  هاگـشناد 
http://www.bashgah.net/modules.php? رـــــــشن یـــــــسمش  خـــــــیرات  هشیدـــــــنا -  هاگــــــــشاب  تیاـــــــس - 
name=Articles&op=show&aid=61&query=2LHYs9in2YbZhyDZh9in2Yog2YHYsdmH2Ybar9mK

یشراگیلا
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ییاقشق هموصعم 
هدوب یفرع  يرما  یشراگیلا  ًالوصا  تسا . هدنامرف  ای  كدنا و Archos و  دادعت  يانعم  هب   Oligos نیتال تاملک  زا  یبیکرت  یشراگیلا 

یتموکح میژر  : » تسا هدمآ  یشراگیلا  فیرعت  رد  درادن . یناوخمه  یسارکومد  نیون و  یگدنز  نوناق ، اب  تسا و  نردم  نارود  لبقام  و 
هورگ ای  یـشراگیلا  ای : و  دشاب ». دارفا  زا  یلیلق  دادعت  رد  زکرمتم  تموکح  تردق  یمامت  دوش و  یم  هرادا  دودعم  رفن  دـنچ  هلیـسو  هب  هک 

تراـظن نودـب  تلود  رب  رامـش  كدـنا  یهورگ  ییاورناـمرف  كدـنا ]» هورگ  تموـکح   » هب یناـنوی  ناـبز  رد   Oligarchia زا  ] يرالاس
تیرثکا درب و  یم  راـک  هب  دوخ  دوس  هار  رد  ار  تلود  تردـق  هک  دـنرب  یم  راـک  هب  یمکاـح  تیلقا  يارب  ار  ناونع  نیا  ًـالومعم  تیرثـکا .

يرالاس هکی  ربارب  رد  یشراگیلا  نوطالفا  نامز  زا  دنتسه . بتکم  نیا  نازادرپ  هیرظن  زا  نوطالفا  وطسرا و  . دنک یم  بوکرـس  ار  یـضاران 
اهنآ هچرگ  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  داـی  تموکح  عون  راـهچ  زا  نوطـالفا  تسا . هتفرگ  رارق  یـسارکومد )  ) يرـالاس مدرم  و  یـسارکوتا ) )

: فلا دـنریگ ؛ یم  لکـش  یقیقح  تموکح  تسایـس و  زا  يرود  طاطحنا و  بتارم  رد  کی  ره  دنتـسه و  تقیقح  دـقاف  اما  دـنراد  تیعقاو 
« یبلط هاج  مهو و   » تمکح لقع و  ياج  هب  یسارکومیت  رد  تسا  دقتعم  يو  دادبتـسا . یـسارکومد د ـ  یـشراگیلا ج ـ  یـسارکومیت ب ـ 
صرح و طلـست  اب  دیآ و  یم  دیدپ  یتسود  لام  هنیمز  تموکح  نیا  رد  تسا . یـسارکوتسیرآ  زا  لودـع  هبترم  نیلوا  دـنار و ... یم  مکح 

رادم هک  لقعو  دـبای  یم  نامزاس  يدام ، تیحالـص  هیاپ  رب  رادـتقا  نآ  رد  هک  دریگ  یم  لکـش  یـشراگیلا  ینعی  تسایـس ، رگید  عون  علو 
نادنمتورث ناریقف و  فالتخا  دریگ . یم  رارق  يدنمزآ  طلست  تحت  ود  ره  تسا  یسارکومیت  يانبم  هک  یبلط  هاج  تسا و  یـسارکوتسیرآ 

زین وطـسرا  . دـیآ یم  دـیدپ  یـسارکومد  یـشراگیلا ، ناـفلاخم  هـبلغ  اـب  دوـش و  یم  داـجیا  یلخاد  گـنج  شروـش و  هـنیمز  هدـش و  داـیز 
نارگناوت و عفانم  رادم  رب  ار  یشراگیلا  وطسرا  دنک . یم  فیصوت  نآ  دساف  عون  ار  یشراگیلا  تموکح و  یعیبط  لکش  ار  یسارکوتسیرآ 
زا نایاورنامرف  هاگره  سپ  تسا . تورث  لاـم و  هب  هجوت  يریگ  تهج  یـشراگیلا  رد  دـناد . یم  ناتـسدیهت  عفاـنم  رادـم  رب  ار  یـسارکومد 

اهراگیلا دیمان . یشراگیلا  ار  ناشیا  تموکح  دیاب  رایسب ، هاوخ  دشاب و  مک  ناشرامش  هاوخ  دنشاب  هدیـسر  تردق  هب  شیوخ  تورث  تکرب 
رد تساـه و  هـنیزه  رد  يرترب  هیاـم  تورث  رد  يرترب  اـهنآ  رظن  رد  دنجنــس . یم  ییاراد »  » نازیم اــب  ار  يربارب  و  يربارب »  » رد ار  تلادــع 
زا رود  هب  فرحنم و  ار  دادبتـسا  یـشراگیلا و  یـسارکومد ، وطـسرا ؛ دـشاب . یم  روما  همه  رد  يربارب  هیام  يدازآ  رد  يربارب  یـسارکومد 

رظن زا  هکلب  تسین ، نامکاح  يدایز  ترثک و  تدحو و  تقیقح  هب  یسایس  هعماج  یکیدزن  یتسرد و  كالم  دناد . یم  تقیقح  یتسرد و 
زا یتسیزهب  تسا . یتسیزهب  هکلب  تسین ، نتسیز  یـسایس  هعماج  فده  وا  نایب  هب  اریز  تسا ، مدرم  حالـص  هب  تموکح  هب  هجوت  وطـسرا ،

همه یخرب  دنراد و  يرالاس  هورگ  هب  صاخ  هجوت  متسیب  نرق  رد  هژیوب  دیدج  نادنمشیدنا  دوش . یم  لصاح  تداعـس  تلیـضف و  هب  هجوت 
ای عمج  اریز  درک ، میـسقت  ناوت  یمن  یعمج  يدرف و  هب  ار  تموکح  هک  دـنا  نآرب  نانیا  دـنناد . یم  هنارالاس  هورگ  ریزگان  ار  اه  تموکح 

هعماج اب  كدنا  هورگ  نیا  هطبار  عون  اهنت  هلئـسم  تسا و  كدنا  هورگ  اب  هشیمه  تموکح  یعقاو  لمع  دننک و  یمن  تموکح  زگره  مدرم 
ياه لکـش  هک  تساهنیا  داـینب  دـشاب و  بزح  اـی  هتـسد  هقبط ، کـی  تموکح  تسا  نکمم  یـشراگیلا  تسا . نآ  ندوب  لوئـسم  دودـح  و 

هشیدنا نادنوادخ  .2 ـ لابقا تاراشتنا  داگرازاپ ، نیدـلاءاهب  رتکد  یـسایس ، ياه  بتکم  :1 ـ عبانم دروآ . یم  دـیدپ  ار  تموکح  نوگاـنوگ 
پاچ دیراورم ، تاراشتنا  يروشآ ، شویراد  یـسایس ، همانـشناد  .3 ـ یمالـسالا خیـش  داوج  همجرت  لوا ، دلج  رتساف ، لکیام ب ، یـسایس ،

مراهچ 1376.
ناریا       زادنا  مشچ  همانهام  ایناسراپ     . دیمح  یسارکومد ، تقیقح و  4 ـ

http://www.aftab.ir/articles/politics/political_science/c1c1186310624_oligarchy_p1.php

مسیشرانآ

، مسیلایسوس مسیلاربیل ، يزیتس ، تموکح  ایـشرانآ ، يرورـس ، یب  یتلود ، یب  مسیـشرانآ ، یـشرانآ ، يدیلک  :   تاملک  - Anarchism
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سیئر و رـس ، رورـس ، ینعم  هب  ( archos  ) زا یبـیکرت  دراد و  یناـنوی  ناـبز  رد  هشیر  مسیـشرانآ  هژاو ي  یسایس  : مولع  مسیـشرانآوئن ،
نیا يارب  یبسانم  ياه  لداعم ار  يزیتس  تموکح ای  يزیتس  يرورس ناوتیم  سپ  دشاب . یم ندرک  یفنم  يارب  ( an  ) دـنوشیپ تموکح و 

هک تسا  یسایس  ياهیرظن  شبنج و  حالطـصا ، رد  مسیـشرانآ  [1 .] تسا یتموکح » یب  » ینعم هب  یـشرانآ  يوـغل  ظاـحل  زا  تسناد و  هژاو 
ياهنمجنا نیزگیاج  تلود و  هنوگره  نداتفارب  ناهاوخ  اذل  تسا ؛ دنسپان  مزالان و  یلکش  ره  رد  یسایس  تردق  تیعجرم و  دراد  هدیقع 

یعامتجا و ياهیتخبدب  اهتبیصم و  بجوم  اهنت ، ار  تموکح  مسیشرانآ  کلـسم  اریز  [ 2 [؛ تسا نآ  ياج  هب بلطواد  ياه  هورگ دازآ و 
اب ییاه  تهابش يرگ ، یقاور ياه  تئارق زا  یخرب  تفاـی ، ناوـتیم  ناتــساب  ناـنوی  رد  ار  یتسیــشرانآ  تاــیرظن  ي  هـشیر . دنادیم مدرم 

، سیئوس ایلاتیا ، ایناپسا ، ياهروشک  رد  تفرگ و  لکـش  ات 1870م  ياه 1840  لاس ي  هلصاف رد  مسیشرانآ  دراد . یتسیـشرانآ  ياههشیدنا 
« نودورپ  » راـب نیتــسخن ار  مسیـــشرانآ  حالطـــصا  تفاـــی . جاور  نیتـــال  ياـــکیرمآ  ياـــهروشک  یخرب  و  دـــنله ، شیرتا ، هــسنارف ،

دازآ اه  ناسنا تلود ، یـصوصخ و  تیکلام  مادـهنا  اـب  هک  دوب  دـقتعم  نودورپ » [ » 3 .] درب راـک  هب  يوسنارف  فوـسلیف  (، poroudhon)
زا غراـف  ياهعماـج  حرط  يوسنارف  وارک »  » یـسور و نیکتوـپورک »  » و نینوکاـب » ، » نودورپ زا  سپ  دـنباییم ؛ تسد  يربارب  هب  دـنوشیم و 

، هنابلطواد ياهویش  اب  هعماج  دتفارب و  دیاب  تلود  هک  يداینب  داقتعا  نیا  اب  تسا  یـسایس  يژولوئدیا  مسیـشرانآ ، دنتخیر   . ار  روز  رابجا و 
رادـتقا زا  یعبنم  ناونع  هب اریز  تسا ، یناطیـش  تلود  دـنراد  داقتعا  اـهنآ  هک  ارچ  دـبای ؛ ناـمزاس  رگ  بوکرـس یتردـق  روز و  هب  لسوت  یب

یتسیـشرانآ رکفت  نوناک  رد  هک  تسا  دودحمان  یـصخش  لالقتـسا  زین  يربارب و  يدازآ و  لوصا  ي  هدننک یفن قلطم و  يراـبجا و  يرهق ،
لگه ناراداوه  فالخ  رب  اهتسیشرانآ  [4 .] دنتـسه هدننکداسف  دساف و  یگمه  نوناق  یتموکح و  ياهداهن  تلود و  ور ، نیا زا  دراد . رارق 
یتلود تردق  تلود و  داهن  هب  تبسن  دنتفای ، تلود  تردق  زا  قلطم  تعاطا  رد  اهنت  ار  يدازآ  دندیشکرب و  تیهولا  هبترم  هب  ار  تلود  هک 

یلکروط هب دـناهدرک ، دادـملق  ناسنا  یعامتجا  یقالخا و  یگدـنز  یهابت  لـماع  ار  راـبجا  روز و  رب  ینتبم  هسـسوم  هنوگره  هدوب و  نیبدـب 
[5] دناهدوبن یلکروط  هب تموکح  داهن  نتشادرب  نایم  زا  راتـساوخ  زگره  اما  دناهدیزرو ، تفلاخم  روز  رب  ینتبم  تموکح  اب  اهتسیـشرانآ 

یم یماـظن  هب  هکلب  [ 6 ،] دنهاوخیمن ناماسیب  ياهعماج  دنتـسین و  بلط » جرم جره و   » اـی هاوخ  بوشآ تسا ، فورعم  هچنآ  فـالخ  رب  و 
اریز تسا . نادرگدوخ  ياـه  هورگ داجیا  اـهنآ  رظن  زا  نآ ، لکـش  نیرتهب  هک  دـشاب  هدـمآ  دـیدپ  هنادازآ  يراـکمه  رثا  رب  هک  دندیـشیدنا 

موـکحم دنتـسه ، هطلـس  روز و  مسجت  هک  تهج  نـیا  هـب  ار  یلعف  ياـه  تلود [7]و  دنراگنا یم یعامتجا  تاذـلاب  ار  ناسنا  اـه  تسیشرانآ
دقاف هنابلطواد و  اقلطم  دـیاب  اهنآ  رظن  دروم  تموکح  یلو  دـننادیم ؛ دـیقم  ار  يرـشب  عماوج  رد  تموکح  داـهن  لاـح  ره  هب  اما  دننکیم ،
یتاذ یعامتجا  یگنهامه  یعیبط و  مظن  هب  یقیمع  داـقتعا  اـهنآ  عقاو  رد  دـشاب  نادنورهـش  هیلع  رب  هطلـس  روز و  دربراـک  تردـق  هنوگره 

زا تیامح  رد  نانآ  [ 8 .] تسا لکشم  نیا  تلع  دوخ ، هکلب  تسین  مظن  لکـشم  يارب  یّلح  هار  اهنآ  رظن  زا  تموکح  رگید  مالک  هب  دنراد .
نوگانوگ ياه  شخب ي  هرادا هک  یناـسک  تسخن ، دـننکیم : حرطم  یلک  ياـعدا  ود  تسا ) لکـشم  تلع  تلود  دوجو  دوخ   ) عضوم نیا 

لیکـشت ار  یمکاح  ي  هقبط عومجم  رد  یماظتنا )، نارومأم  تاـضق ، تلود ، ناـنکراک  نارادـم ، تـسایس ینعی   ) دنراد هدـهع  رب  ار  تلود 
دشوکیم تلود  هک  مه  ییاج  ات  مود ، دننکیم ، رامثتسا  ار  رگراک  ي  هقبط هژیو  هب هعماج  ي  هیقب دنیوجیم و  ار  دوخ  عفانم  هک  دنهدیم 

لیمحت ارابجا  زکرم و  زا  هدـشرداص  ياهدومنهر  نیناوق و  دراد –  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  دـنک ، نیمأـت  ار  یعاـمتجا  یمومع و  عفاـنم  هک 
ناشنامزاس و  دنا ، هدیچیپ هداعلا  قوف یتادوجوم  اه  هعماج اه ، تـسیشرانآ هدیقع  هب  دنتـسین . رثوم  یفاک و  یفده  نینچ  هب  لین  يارب  هدش -

راشف ضرعم  رد  ناوتیم  ار  شکرـس  دارفا  اهنآ  رظن  هب  [9 .] دوش لماک  هجوت  قطانم  دارفا و  نوگانوگ  ياـهزاین  هب  ددرگ و  ور  ریز و  دـیاب 
داقتعا اهتسیشرانآ  دش  هتفگ  هک  روط  نامه تسین . زاجم  نیا  زا  شیب  روز  لامعا  یلو  درک  جارخا  هعماج  زا  ای  داد و  رارق  یمومع  راکفا 

نایم زا  نانآ  رظن  هب  دزاسیم . زیرگراجنه  دساف و  ار  يو  یتلود  يالیتسا  هطلـس و  نکیل  تسا ، ریذـپ  هعماج كاپ و  اتاذ  ناسنا  هک  دـنراد 
بکترم ار  اه  يراک هبت نیرتدب  اهگنج  نتخادنا  هار  اب  دوخ ، تلود  دـهدیم ، شهاک  ار  تیانج  هطلـس ، روز و  رب  ینتبم  تلود  نتـشادرب 

قیرط زا  ار  ناـشدوخ  روما  دازآ  ياـه  ناسنا نآ  رد  هک  دـنهد  یم حـیجرت  ار  تلود  نودـب  يا  هعماج اه  تـسیشرانآ همه  نیا  اـب  دوشیم ،
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یتسیلایسوس و ییارگ  كارتشا یکی  دننک : یم تیریدم  هتفای ، شرتسگ  بیقر  تنـس  ود  يانبم  رب  هک  هنابلطواد ، ياه  يراکمه تاقفاوت و 
مسیلایسوس زا  یلکش  عقاو  رد  درک ، روصت  مسیلاربیل  مسیلایـسوس و  یقالت  هطقن  ناوت  یم ار  مسیشرانآ  نیاربانب  لاربیل . ییارگدرف  يرگید 

هتـسد ود  هب  ناوتیم  تموکح ، يزادـنارب  رد  یلمع  شور  تهج  زا  ار  مسیـشرانآمسیشرانآ  ياـههنوگ  [ 10 .] یطارفا مسیلاربـیل  یطارفا و 
ار تلود  هاگتـسد  یناـهگان  ندرک  نوـگژاو  یناـگمه و  باـصتعا  رورت ، يرگ ، بوشآ اه ؛ یبالقنا درک . میـسقت  بلط  حالـصا یبالقنا و 
رد هژیو  هب دنتـشک و  ار  اهروهمج  سیئر ناهاشداپ و  نارادـم و  تـسایس زا  یهورگ  مهدزون  نرق  لوط  رد  هتـسد  نیا  دـننک و  یم داهنشیپ 

هاشداپ تربموه ، هسنارف ، روهمج  سیئر ونراک ، لتق  زا  ناوت  یم اهنآ  روهشم  ياهرورت  زا  [ 11 .] دنتشاد يا  هدرتسگ تیلاعف  ایناپسا  ایلاتیا و 
متسیب نرق  لوا  ي  همین رد  مسیشرانآ  جوا  [12 .] درب مان  اکیرمآ و ... ي  هدحتم تالایا  روهمج  سیئر یلنکم  شیرتا ، ي  هکلم تبازیلا  ایلاتیا ،

یتسیشرانآ تکرح  هاوخ  يروهمج ياهورین  تسکـش  اـب  هک  تسا ، هدوب  1936-1939م )  ) روشک نیا  یلخاد  ياـه  گنج یط  ایناپـسا  رد 
رد رتشیب  هک  دریگ  یم ار  اهنآ  ياج  هک  تسا  بلط  حالصا مسیشرانآ  رکفت  نیا  یبالقنا  ياه  تسیشرانآ لوفا  زا  سپ  درک . لوفا  جوا ، رد 
رد اه  شبنج نیا  هک  ینعم  نیا  هب  هتبلا  تسا . هدش  رگ  هولج زبس  ياه  تسایس ای  تسیز  طیحم  ظفح  نارادفرط  ای  حلص  عفادم  ياه  شبنج

ندوبن یتالیکـشت  يزیرگزکرمت و  هب  رارـصا  هک  نآ –  عبط  تلع  هب  هلمج  زا  یللع  هب  مسیـشرانآ  دنا . هتفرگ ماهلا  مسیشرانآ  زا  یعضاوم 
باعرا و تنوشخ و  ي  هیاپ مه یمومع  راکفا  رد  دـش  ثعاب  هک  مهدزون  نرق  رد  اهنآ  نویبالقنا  یتسیرورت  تامادـقا  تلع  هب  زین  و  دراد -

يرادـیاپ نامزاس  تسا  هتـسناوتن  زگره  رگید ، ياه  للع هب  ددرگ و  اـهنآ  ي  هبناج همه بوکرـس  هب  رجنم  دریگ و  رارق  یبـلط  جرم جره و 
، میقتسم لمع  تسا ، هتشاد  اجب  رب  اپ  يذوفن  يرایسب  ناهذا  راکفا و  رد  اه  تسیشرانآ میقتسم " لمع   " شور هچرگ  دنک . اپرب  دوخ  يارب 

ییاضق یسایس و  ياهداهن  هب  يداقتعا  یب ساسا  رب  اهنآ و ... زا  ماقتنا  ناراـک و  هبت تازاجم  ای  قح ، قاقحا  دننام  هنارـسدوخ ، تسا  یلمع 
ییارگدرف و هب  هدیقع  نآ و  مدع  ای  تیکلام  دننام  رگید  تاهج  زا  مسیشرانآ  [13 .] مکاح ناملراپ  ینوناق و  بوچراچ  زا  نوریب  دوجوم و 

دعب رد  هک  ارگ :) عمج  ) یتسینومک مسیشرانآ  - 1 تسا : هدمآ  دوجو  هب انبم  نیمه  رب  ریز  ي  هنوگ ود  تسا و  میـسقت  لباق  زین  ییارگ  عمج
هب دـنکیم و  یـصوصخ  تیکلام  نیزگیاج  ار  ناگدـننکدیلوت  تیکلام  ای  یعمج  تیکلام  تسا . یـصوصخ  تیکلام  فلاـخم  يداـصتقا 
هب تشگزاب  ییاتسور و  عیانص  يزرواشک و  داصتقا  رادفرط  هیرظن  نیا  تسا . دقتعم  تلود  تلاخد  نودب  هیامرس ، نیمز و  زا  يرادربهرهب 

يراکمه قیرط  زا  ناوت  یم ار  یعامتجا  ياهزاین  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دـنور و  رتارف  رازاب  دـح  زا  هک  دـندوب  ددـص  رد  اهنیا  تسا . تعیبط 
نویساردف تروص  هب  یصاخ  ياهروظنم  يارب  ناوت  یم ار  عماجم  نیا  و  تخاس ، دروآرب  یلحم  ياـه  عمتجم ياه و  هاگراک رد  هنابلطواد 

رد شا  هدنهد لیکـشت يازجا  هب  هک  تشاد  دـهاوخن  قح  لاردـف  عمجم  اما  دـنهد ) لیکـشت  لقن  لـمح و  يارب  یناـمزاس  ـالثم  دروآ (  رد 
« نیکیتوپارک رتویپ  نینوکاب و  لیئاخیم   » هلیـسو هب یتسیـشرانآ  هیرظن  نیا  [ 14 . ] دروآ دراو  راشف  دچیپبرـس ، شیاه  میمصت زا  هک  یتروص 

شرتسگ گرزب و  ياهتیکلام  ندرب  نایم  زا  ناهاوخ  تسا و  تیدرف  رب  هیرظن  نیا  داـینب  هناـیارگدرف : مسیـشرانآ  - 2 تسا . هدش  حرطم 
يدرف ره  قوقح  ظفح  دیاب  ناشراک  هک  يا  هدننک تیامح یصوصخ  ياه  نمجنا اب  هار  مه درخ  دازآ و  تالدابم  کچوک و  ياهتیکلام 

زا دندوب و  يداصتقا  تاحالصا  تهج  يزیر  همانرب هنوگره  فلاخم  اهنیا  نیا ، رب  هوالع [ 15 .] دنک یم يرادیرخ  ار  اهنآ  تامدخ  هک  دشاب 
تلود دوجو  مسیلاربیل  هک  توافت  نیا  اـب  هتبلا  دنتـسه . قفـالا  بیرق مسیلاربیل  اب  یعون  هب  دـندقتعم و  یـصوصخ  تیکلام  هب  رواـب  ظاـحل 

يا هزات ینایرج  ینونک  راگزور  رد  . دنتـسه رنرتشا »  » و نودورپ »  » مسیـشرانآ عون  نیا  ناگدنیامن  زا  درامـشیم . ریذپان  بانتجا ار  یلقادح 
لیاسو ندرک  یعامتجا  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  زین  اهنآ  همانرب  یـساسا  طوطخ  هک  تسا  هدمآ  دـیدپ  ون » مسیـشرانآ   » مسیـشرانآوئن مانب 

-3 یتسیشرانآ ؛ ياههیداحتا  داجیا  - 2 دیماجنا ؛) یم يدـیلوت  لیاسو  ندرک  یتلود  هب  لـمع  رد  هک  مسینومک  ي  هیرظن لباقم  رد   ) دیلوت
رد جیار  عون  زا  دازآ  تاباختنا  رب  ینتبم  یسارکومد  تخـسرس  نادقتنم  اه  تسیشرانآیسارکومد مسیشرانآ و  [ 16 .] يدام معن  ربارب  عیزوت 

هي وحن تسه ، تلود  مه  زاب  کـیتارکومد  تلود  تسخن : : درک هصـالخ  هتکن  هس  رد  ناوت  یم ار  نانآ  داقتنا  دـنا . هدوب یبرغ  ياهروشک 
ناشن رتزراب  يوحن  هب  هتبلا  زین  رت  هماکدوخ یسایس  ياهداهن  هک  تسا  یعامتجا  ياهزاین  هب  یهجوت  یب نامه  ي  هدنهد ناشن شندرک  راک 
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هک تسا  مدرم  تساوخ  هدارا و  تسا  نآ  رهظم  یگدنیامن  رب  ینتبم  یسارکومد  هچنآ  هک  دننک  یم اعدا  ابلاغ  اه  تارکومد مود : . دنهد یم
شیب يا  هناسفا یمدرم  تباـث  دـحاو و  ي  هدارا موهفم  اه ، تـسیشرانآ دیاقع  ربانب  اما  دنک ، یم لرتنک  دزاـس و  یم ار  تموکح  یـشم  طخ

هک ضرف  نیا  دنرگید ، يا  هدع زا  رت  هاگآ يا  هدع تسا و  رییغت  لاح  رد  ناشراکفا  دـنا ، هقرفت راچد  شیوخ  دـیاقع  ثیح  زا  مدرم  تسین ،
نآ تفرگ ، دهاوخ  میمـصت  تیرثکا  ریزگان  یـسارکومد  رد  هک  ارچ  تسا . یلطاب  ضرف  دزاس  یم ناـیامن  ار  مدرم  تساوخ  تیرثکا ، رظن 

سپ ار  دوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  ای  دراـپس  یم رـس  تسا  هدش  هتفرگ  هک  یمیمـصت  هب  ای  دریگ . یم رارق  باختنا  کی  ربارب  رد  تیلقا  هاـگ 
تیرثکا میمـصت  زا  هارکا  روز و  اب  تیلقا  هک  دـناد  یمن زیاج  یتسیـشرانآ  چیه  دزادرپب ، مادقا  هب  تیرثکا  هک  دـنهد  یم هزاجا  دـشک و  یم
تیرثکا دادبتسا  ار  یسارکومد  اه  تسیشرانآ نیا  رطاخب  تسا . رگ  بوکرـس تردق  ددجم  يرارقرب  انامه  تعاطا  هب  رابجا  دـنک . يوریپ 

دازآ قفاوت  لصا  عبات  هک  طرـش  نیا  هب  اما  دراد  ییاج  اه  تسیشرانآ رثکا  ینامرآ  ياه  شرگن رد  میقتسم  یسارکومد  اما  [17 .] دنناوخ یم
نیا ناشیا  لالدتسا  دننک ، یم هلمح  يراذگ  نوناق سلاجم  رد  یناگمه  یگدـنیامن  ي  هلأسم هب  اه  تـسیشرانآ موس : . دشاب رایتخا  لصا  و 

لیـصحت ارهاظ  هک  یناسک  هب  دایز  رایـسب  لامتحا  هب  دـنوش ، یم هدـناوخارف  ناشناگدـنیامن  ندـیزگرب  يارب  هک  یماـگنه  مدرم ، هک  تسا 
رگراک هقبط  ياـضعا  رگا  یتح  اـما  دـنهد . یم يأر  طـسوتم  ي  هقبط زا  زاورپ  دـنلب  ياـضعا  هب  رگید  تراـبع  هـب  دـنروآ و  ناـبز هدرک و 

ات دوخ  دیدج  ماقم  عقوم و  ببس  هب  ناگدنیامن  نیا  هک  تشذگ  دهاوخن  يدنچ  دننیزگرب ، دوخ  هورگ  نایم  زا  ار  ناگدنیامن  هک  دنهاوخب 
ینابم نیرت  مهم زا  یگتخیگنادوخ " ییارگرایتخا "و"  " مسیـشرانآ ياه  یگژیو اه و  هّفلوم [ 18 .] درک دـنهاوخ  لزنت  تلود  نارکون  دـح 

انبم نیمه  رب  زین  تسا –  تموـکح  هنوـگره  اـب  زیتـس  هک  اـه –  تسیشرانآ ي  هدنهددنویپ ي  هطقن يروـحم و  ي  هفلؤم تسا ، مسیـشرانآ 
تردـق ره  داهن و  ره  اب  اـهنآ  . دوش یمن فقوتم  یـسایس  تیعجرم  تموکح و  رد  اـهنت  اـهنآ  تفلاـخم  ییوـج و  هزیتس یلو  تسا ؛ راوتـسا 

کی ناونع  هب  اسیلک  داهن  اهداهن ، نیا  ي  هلمج زا  دنفلاخم . دوش  هریچ  اه  ناسنا رب  دهاوخب  ای  دـناوتب  هک  ینید  یعامتجا و  ي  هتفای نامزاس 
هغدـغد و درک . رارقرب  یناـمه ) نیا   ) هطبار دـیابن  يزیتس  نید داـحلا و  اـب  تفلاـخم  نیا  ناـیم  هتبلا  تسا . یهاـن  رمآ و  زکرمتم  یناـمزاس 
زا [ 19 .] دبایب يرگ  تموکح ي  هـصیصخ دهاوخب  هک  تسا  یبهذـمریغ ) ای  یبهذـم  زا  معا   ) يداهن ره  هب  تبـسن  اه  تسیشرانآ تیساسح 

راـبجا و تحت  اـی  يزرو و  عمط يور  زا  اـی  تسا ، هدوب  لـهج  يور  زا  اـی  خـیرات ، ي  هتشذگ رد  تموکح  لیکـشت  أشنم  مسیـشرانآ  رظنم 
نایاپ زا  سپ  ار  نآ لالحمـضا  لاوز و  اما  تسا ، تموکح  لاوز  هار  هب  مشچ  مسیـشرانآ  دننام  زین  مسیـسکرام  . وج هطلس یهورگ  لیمحت 
دوجو اب  [20 .] تسا نکمم  ناکم  ره  ناـمز و  ره  رد  تموکح  ي  هلازا هب  دقتعم  دصرتم و  اما  مسیشرانآ  دناد . یم دوخ  صاخ  لحارم  ریس 

مظن و فلاـخم  يرظن –  ثـیح  زا  ار -  نآ ناوتن  دـیاش  هک  میتفگ  اما  تساه  تلود اه و  تموکح هب  مسیشرانآ  ي  هلمح زیت  ي  هبل هک  نآ
هب اه  تلود هک  ار  يروما  تسا  دقتعم  دناد  یم یعامتجا  اتاذ  يدوجوم  ار  ناسنا  هک  ییاج  نآ زا  مسیشرانآ  تسناد . عامتجا  يدنم  ناماس

ظاحل نیمه  هب  دـبای  یم ناـماس  رت  هیجو یهجو  هب  بـلطواد  ياـهداهن  نادرگدوـخ و  ياـه  هورگ ي  هلیسو هب دننادرگ  یم تقــشم  روز و 
" مسیلیهین  " زا مسیشرانآ  تاحیـضوت  نیا  اب  . دنا هتـشاد يرفاو  غیلب و  یعـس  دننکب ) راذگب  "  ) رف هسل  ي"  هیرظن ندرتسگ  رد  اـه  تسیشرانآ

دقتعم یقالخا  ي  هزیگنا هب  مسیـشرانآ  اما  درادن ، رواب  یعیبط  نوناق  یقالخا و  لصا  چـیه  هب  دوخ  ماع  موهفم  رد  مسیلیهین  دـبای ؛ یم زیامت 
ي هعماج دراشف . یم اپ  یلیمحت –  ياه  بوجراهچ ینوریب و  ياه  مازلا زا  رود  هب  هتبلا  یعامتجا –  ماجـسنا  مظن و  قالخا  رب  یتح ، تسا و 
، وا یعامتجا  ياه  هبنج رب  دـیکأت  وا و  یتشرس  کین ناسنا و  نتسیز  کین دادعتسا  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  يا  هعماج یتسیشرانآ ، ینامرآ 

هلباقم ترارـش  اب  روز  لقادـح  يریگراک  هب  اب  لاّیـس  بلطواد و  ياـهورین  رارطـضا ، ي  هماگنه رد  و  دوش ؛ گـنرمک  تیاـغ  هب اه  ترارش
لیدـبت سیلپ  نوچمه  یمیاد  یمـسر و  ياهداهن  هب  اه  هورگ نیا  هک  دوب  بقارم  یتسیاـب  مسیـشرانآ  ي  هدـیقع هب  هتبلا  [ 21 .] درک دنهاوخ 

يرادشه نامه  اب  ار –  یـسایس  ای  يداصتقا  یعامتجا و  تامدخ  راد  هدهع ياه  نامزاس زا  رگید  یخرب  دوجو  نینچمه  مسیـشرانآ  دوشن .
مدع ( 1: دراد زراب  یگژیو  هس  تقیقح  رد  یعامتجا  یسایس –  متـسیس  کی  ناونع  هب مسیشرانآ  هصالخ  روط  هب . دریذپ یم دش –  رکذ  هک 
دارفا نیب  هملک  یعقاو  موهفم  هب  تاواـسم  يربارب و  ( 2. دوش هریچ  اه  ناسنا هب  دهاوخب  ای  دـناوتب  هک  يداهن  ره  ای  یتلود و  هاگتـسد  دوجو 
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سابع یهالک و  دیعـس  نسح  ي  همجرت تسایـس ، ملع  رد  يدیلک  میهافم  وردـنا ؛ دوویه ، [. 1 .] یـصوصخ تیکلام  دوجو  مدع  ( 3. هعماج
هشیدنا و ي  هـسسوم مق ، اههژاو ، گنهرف  لوسرلادبع ؛ تایب ، [. 2 .] ص57 ، 1385 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت ، نادراـک ،
، دوویه [. 4 .] ص 33 ات ، یب  لاـبقا ، نارهت ، یـسایس ، ياـهبتکم  نیدـلا ؛ ءاهب داـگرازاپ ، [. 3 .] ص18 ، 1381 لوا ، پاـچ  ینید ، گـنهرف 
، يروشآ [. 6 .] ص144 ، 1382 موس ، پاچ  رـصاعم ، هاگن  نارهت ، یـسایس ، شناد  شزومآ  نیـسح ؛ هیریـشب ، [. 5 .] ص 57 نیـشیپ ، وردنا ؛
، نارهت یـسایس ، مولع  صاخ  گنهرف  نسح ؛ هدازیلع ، [. 7 .] ص 40 ، 1366 لوا ، پاچ  يدرورهس ، نارهت ، یـسایس ، ي  همانشناد شویراد ؛
، یسارکومد فراعملا  ةریاد رومیـس ؛ تسپیل ، نیترام  [. 9 .] ص58 نیـشیپ ، وردنا ؛ دوویه ، [. 8 .] ص39 ، 1377 لوا ، چ  هـنزور ، تاراـشتنا 
، شویراد يروشآ ، [. 11 .] نیشیپ نیسح ؛ هیریـشب ، [ 10 .] ص 100 ، 1383 ج 1 ، هجراـخ ، ترازو  نارهت ، يدارم ، هللارون  یناـف و  نارماـک 
، لتنم ستراوش  [. 15 .] نیشیپ رومیس ؛ تسبیل ، نیترام  [. 14 .] ص21 نامه ، [. 13 .] ص20 نیشیپ ، لوسرلادبع ؛ تایب ، [. 12 .] ص42 نیشیپ ،
[. 16 .] ص280 ، 1378 لوا ، چ  یمالــسا ، بـالقنا  دانــسا  زکرم  تاراـشتنا  نارهت ، تساـس ،) مـلع  رب  يدـمآ  رد  تردــق ( ، ياـهراتخاس 

، نیـشیپ رومیـس ؛ تـسبیل ، نیتراـم  ر.ك : ص 16[17 .] اـتیب ، اـنیب ، نارهت ، یلم ، تاـقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم  یــسایس ، تاحالطــصا 
نامه . [. 21 .] ص23 نامه ، [. 20 .] ص22 نیشیپ ، لوسرلادبع ؛ تایب ، [. 19 .] نامه رومیس ؛ تسبیل ، نیترام  [. 18 .] ص101
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مالسلا هیلع  داوج  ماما  یسایس  هریس 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  یسایس  هریس 
يوار هاگیاپ 

ربص اب  دنتفرگ و  رارق  ملظ  ـر  بارب رد  نا  ـ نچمه ـد و  ندشن ناشرصع  توغاط  میلست  زگره  اهیتخس  اهنارحب و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
نآ هب  ای  یـسرب  فده  هب  ات  دشاب  مدق  تباث  هدکت  وا  بصت  دئتا  دندومرف :  یم  دنداد و  همادا  هنادنمتفارـش  یگدـنز  هب  یبالقنا ،  ریبدـت  و 

ياهتیلاعف هب  رکف  زرط  نیا  اب  دنشاب و  هتشاد  نایتوغاط  اب  یشزاس  هنوگچیه  دندوبن  رـضاح  زگره  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما   1. يوش کیدزن 
هعماج یملع  يرکف ـ  يزاس  هدامآ  فلا :   . درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  ناشیا  یـسایس  ياـهتیلاعف  زا  دنتـشامگ .  یم  تمه  یـسایس 

نیا تلع  هک  تسا  دـیعب  دـنا .  هدـیمان  اـضرلا »  نبا  ار «  ناـشیا  زا  دـعب  ماـما  ود  همئـالا و  داوجداـهتجا  رـصع  تبیغ و  هرود  هب  روبع  يارب 
يراذگمان نیا  هدمع  لیلد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دشاب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  اب  راوگرزب  هس  نآ  یکیتنژ  یبسن و  هطبار  افرص ،  يراذگمان 

هیلع متشه  ماما  یعامتجا  هبرجت  ظفح  اب  هتشاد و  تکرح  تیریدم  رد  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  هدوب  یکرتشم  تسایـس  عضوم و  تدحو 
داهتجا رصع  زا  لابقتسا  تبیغ و  هرود  هب  روبع  يارب  ار  مدرم  اهراشف ،  اهانگنت و  اهراصح و  رصح و  همه  مغر  هب  ات  دنا  هدیـشوک  مالـسلا 

ملظ ـر  بارب رد  نا  ـ نچمه ـد و  ندشن ناشرصع  توغاط  میلست  زگره  اهیتخس  اهنارحب و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما   2. دننک يزاس  هدامآ 
هب ات  دشاب  مدق  تباثهدکت  وا  بصت  دئتا   : دـندومرف یم  دـنداد و  همادا  هنادنمتفارـش  یگدـنز  هب  یبالقنا ،  ریبدـت  ربص و  اب  دـنتفرگ و  رارق 

نیا اب  دنشاب و  هتشاد  نایتوغاط  اب  یـشزاس  هنوگچیه  دندوبن  رـضاح  زگره  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  1. يوش کیدزن  نآ  هب  ای  یـسرب  فده 
يزاس هدامآ  فلا :  درک .  هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  ناشیا  یسایس  ياهتیلاعف  زا  دنتـشامگ .  یم  تمه  یـسایس  ياهتیلاعف  هب  رکف  زرط 

دیعب دـنا .  هدـیمان  اضرلا »  نبا  ار «  ناشیا  زا  دـعب  ماما  ود  همئالا و  داوجداـهتجا  رـصع  تبیغ و  هرود  هب  روبع  يارب  هعماـج  یملع  يرکف ـ 
لیلد هک  دسر  یم  رظن  هب  دشاب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  اب  راوگرزب  هس  نآ  یکیتنژ  یبسن و  هطبار  افرـص ،  يراذگمان  نیا  تلع  هک  تسا 

هبرجت ظفح  اب  هتـشاد و  تکرح  تیریدـم  رد  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  هدوب  یکرتشم  تسایـس  عضوم و  تدـحو  يراذـگمان  نیا  هدـمع 
تبیغ و هرود  هب  روبع  يارب  ار  مدرم  اهراشف ،  اهانگنت و  اهراصح و  رصح و  همه  مغر  هب  ات  دنا  هدیشوک  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  یعامتجا 

هکنآ نودـب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئاتردـق داـهن  یجیردـت  یـشاپورف  هلاحتـسا و  ذوفن ،  .2 ب :  دـننک يزاس  هدامآ  داهتجا  رـصع  زا  لابقتـسا 
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نیا رب  ام  هاوگ  دندرک .  یمن  يراکمه  نآ  اب  دنتفریذپ و  یم  تموکح  بناج  زا  ار  یتیامح  هنوگره  دنراپسب  یشومارف  هب  ار  دوخ  تلاسر 
یتموکح روما  رد  تلاـخد  مدـع  طرـش  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  هک  دوب  يدـهعتیالو  هلأـسم  لاـبق  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  عضوم  اـعدا 

هرهب شیوخ  تلاـسر  يارب  یتـصرف  ره  زا  دـنتفرگ ،  شیوخ  يرـسمه  هب  ار  نوماـم  رتـخد  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  اـما  . دـنتفریذپ
نومام تسایس  اب  رهاظ  رد  هک  دندیدن  نیا  زج  يا  هراچ  رارطـضا  و  مالـسا ،  حلاصم  رطاخ  هب  ناشیمارگ  ردپ  دننامه  دندرک .  یم  يرادرب 

ياهدومنهر ج :  دنتـساخرب .  تردـق  هیلع  هزرابم  هب  نومام  يداماد  لوبق  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  تروص  نیا  هب  دـننکن .  تفلاـخم 
 ، دوب يولع  نویبالقنا  باحـصا و  راک  رد  هک  ار  یفعـض  طاقن  اهاطخ و  هک  دوب  نیا  تاشرافـس  یـضعب  زا  ماما  فدـه  هکنایعیـش  هب  ماـما 

ماما  3. دنوشن اهنآ  بکترم  هرابود  ترضح  نآ  باحصا  ات  دنزاس  نشور  ار  اهنآ  ياهتکرح  ندوبن  قفوم  یتسس و  تلع  دنیامن و  صخشم 
یضار وا  متس  هب  ای  دنک  کمک  ار  وا  هک  یسک  رگمتسءاکرش و  هب  یضارلاو  هل ،  نیعملا  ملظلاب و  لماعلا   : دندومرف یم  مالسلا  هیلع  داوج 

اذل دننک  هدامآ  گرزب  یسایسو  یبتکم   راک  کی  يارب  ار  دوخ  ناوریپو  باحـصا  دنتـساوخ  یم  ماما  4. دنتسه کیرـش  مه  اب  همه  دشاب ، 
يراوشد لیلد  هب  نامزاس  نیاتلاکو  نامزاس  يربهر  د :  دـندومن . یم  دـیکأت  هدـمآ  ایاصو  رد  هک  یلئاـسم  هب  تبـسن  یهاـگآ  ترورـضرب 

تداهش ای  سبح  ببس  هب  مالسلا )  مهیلع  ناماما (  هب  نایعیش  یسرتسد  مدع  نینچمه  نایعیش   اب  مالسلا )  مهیلع  ناماما (  میقتـسم  طابترا 
تیلاعف هب  عورش  نامز  نامه  زا  دش و  سیـسات  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  تبیغ ،  رـصع  طیارـش  هب  تبـسن  نایعیـش  يزاس  هدامآ  و 

یم ظفح  نایعیـش  اب  ار  دوخ  طابترا  ناگدنیامن ،  الکو و  بصن  قیرط  زا  دوجوم ،  ياه  تیدودـحم  مامت  اب  مالـسلا  هیلع  داوجماما  5. درک
 . دش یم  يریگولج  هعیش  ياهورین  ندش  هدنکارپ  زا  اهنآ  تیلاعف  اب  هک  دنتشاد  یئالکو  یسابع  تموکح  ورملق  رـسارس  رد  ناشیا  دندرک 
- 1: اهتـــشون یپ  --------------------------------------------------------------------------------

یهاگن تبیغ (  ات  تیمتاخ  زا  یمالـسا ،  دمحا  -  2  . ص 105 مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماما  یناگدنز  هب  یهاگن  يدراهتـشا ،  يدمحم  دمحم 
مالسلا هیلع  داوج  ماما  رون  ياه  همشچرس  یفیرش ،  دومحم  -  3  . ص 176 1382ه.ش ،  رامت ،  مثیم  مق ،  موصعم ، )  هراهچ  یگدنز  هب  ون 

همئالا هایح  نم  عئاور  انتمئا  لـیخد ،  یلع  دـمحم  یلع  -  4  . ص 148  ، 1368 یمالـسا ،  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  اـج ،  یب  ، 
دمحم كر :  -  5  . ص 183 ج2 ،  1999م ،  1420ه ـ  مهدزیس ،  پاچ  تاعوبطملل ،  فراعتلاراد  توریب ،  مالسلا ، )  مهیلع  رشع (  ینثالا 

 . ات 53 صص 48  ج 1 ،  1382 ه.ش ،  ینینمخ ،  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  مق ،  تلاکو ،  نامزاس  يرابج ،  اضر 
http://www.fatemiyon.ir/siasat/303-1389-08-14-13-58-26

(ع) همئالاداوج ترضح  یگدنز  یسایس  داعبا  هب  یهاگن 
تبـسانم نیدـب  هک  (ع ) همئالاداوج ترـضح  زوسناج  تداهـش  زورلاس  اب  تسا  ربارب  هدـعقلايذ  هام  زا  زور  نیرخآ  زورما  یـسایس : هورگ 
فداصم نابآ  هبنشراهچ 27  زورما  انکیا )  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  یسایس  راگنربخ  شرازگ  هب  . میراد ناشیا  یسایس  یگدنز  رب  يرورم 

ع)  ) یقت دـمحم  ماـما  ترـضح  تماـما ، كاـنبات  رتـخا  نیمهن  تداهـش  روهـشم  تیاور  هب  هـک  هدـعقلايذ  هاـم  زا  زور  نـیرخآ  اـب  تـسا 
و ع )  ) نینمؤملاریما یگدـنز  رد  یهاتوک  تدـم  رد  اهنت  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  یـسایس  يربهر  تماما ، داـعبا  نیرتزراـب  زا  یکی  . تسا

دوخ شقن  نانچمه  تلود ، تردق و  زکرم  زا  ندوب  رانک  دوجو  اب  ع )  ) نیموصعم همئا  یلو  تفای ؛ تینیع  ققحت و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما 
يارب راـشف  لـماع  یبـالقنا و  ياـهتکرح  اـهتضهن و  أدـبم  شخبیهاـگآ و  زکرم  یـسایس و  بطق  ناوـنع  هـب  یمالـسا ، هعماـج  رد  ار 
شقن ع )  ) هـمئا یـسایس  تیــصخش  داـعبا  نیرتبلاـج  زا  . دـندومن اـفیا  رتشیب ، فارحنا  زا  دوـجوم  یــسایس  دـنور  رد  اـفلخ  يریگوـلج 

هک اجنآ  زا  . دراد یـسررب  قمعت و  تقد و  ياج  هک  تسا  دوخ  ناـمز  مکاـح  ياهتردـق  ربارب  رد  ناـیاوشیپ  نآ  یـسایس  ياـهیریگعضوم 
همئا یسایس  ياهيریگ  عضوم  فشک  دراد ، رارق  نافرع  دهز و  تدابع ، هیقت ، زا  یششوپ  رد  مالسلاهیلع ) ) نیموصعم همئا  یگدنز  يامیس 

هب یگدنز  رد  ار  هتفهن  ياهزار  طیارـش ، نئارق و  هب  هجوت  اب  دیاب  زین  دراوم  یخرب  رد  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  (ع )
میهاوـخ ناـشیا  یــسایس  یگدـنز  رب  يرورم  ماـمه  ماـما  نآ  تداهــش  زورلاـس  تبــسانم  هـب  . دروآ تـسد  هـب  ار  ع )  ) هـمئا يداـع  رهاـظ 
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شراوـگرزب ردـپ  دوـشگ . ناـهج  هب  مشچ  هروـنم  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 195  بجر  هاـم  مهد  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  . تشاد
ردام داوج و  ماما  شدنزرف  تلزنم  دروم  رد  اضر  ترـضح  تسا . هکیبس  مان  هب  رابتيرـصم  ییوناب  شدـنمجرا  ردام  و  (ع ) اضر ترـضح 

يردام یسیع  دننام  تسا و  ملع  ياهایرد  هدنفاکش  یسوم  نوچمه  هک  ماهدش  يرـسپ  ياراد  نم  دومرف : شنارای  هب  ترـضح ، نآ  همرکم 
اب ترضح  نآ  تماما  نارود  تشاد . هدهع  هب  ار  نایعیش  يربهر  لاس  هدفه  دیـسر و  تماما  هب  یگلاس  نس 7  رد  مهن  ياوشیپ  . دراد كاپ 

ماما تفر . سوت  هب  هنیدم  زا  نومام  توعد  هب  ع )  ) اضر ماما  هک  یماگنه  . دوب نراقم  مصتعم  نومأم و  یسابع  هشیپ  متـس  يافلخ  زا  رفن  ود 
تفر ورم  هب  ردپ  رادید  يارب  ق  .ـ لاس 202 ه رد  دنام و  هنیدم  رد  ع )  ) اضر ترضح  هداوناخ  دارفا  رگید  دننام  دوب ، كدوک  هک  ع )  ) یقت
هاگآ ع )  ) داوج ماما  يونعم  یملع و  تالامک  زا  هک  وا  تفر  دادغب  هب  نومام  ع )  ) اضر ماما  تداهـش  زا  سپ  . تشگزاب هنیدـم  هب  سپـس  و 
هژیو هب  دـندوب ، دونـشخان  مادـقا  نیا  زا  نومام  نایفارطا  یـسابع و  تموکح  نادرمتلود  اما  درک . توعد  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  ار  ناـشیا  دوب 

لد رد  تیب  لـها  تبحم  ناـیولع و  زا  سرت  . دروآ رد  ع )  ) داوج ماـما  يرـسمه  هب  ار  لـضفلاما ، دوخ ، رتخد  تشاد  میمـصت  نوماـم  هکنآ 
اب ات  تشاد  نآ  رب  ار  يو  رگید ، يوس  زا  مالـسا  ناهج  رد  ع )  ) اضر ماما  ندناسر  تداهـش  هب  رد  يو  ندوب  مهتم  وس و  کی  زا  ناناملـسم 

ياههیاپ تیب ، لها  نتـشاد  تسود  رد  هنابیرفماوع  تکرح  رارمتـسا  شیوخ و  هئربت  نمـض  لضفلاما ، شیوخ  رتخد  ندروآ  رد  جیوزت  هب 
رارق سابعینب  ناگرزب  ضارتعا  دروم  ع )  ) اضر ماما  هب  يدهعتیالو  ندرپس  نوچ  نومام  تکرح  نیا  . دزاس مکحتسم  ار  شیوخ  تموکح 

طیارـش ع )  ) داوج ماما  تخاس . بیغرت  جاودزا  نیا  لوبق  هب  ار  نانآ  نس  ناـمه  رد  (ع ) داوج ترـضح  تیارد  ملع و  هدـهاشم  اـما  تفرگ 
زا ار  نایعیش  يو و  ندناسر  لتق  هب  رد  نومام  دیلپ  هشقن  لضفلاما  اب  جاودزا  شریذپ  اب  ور  نیا  زا  دید ، شیوخ  ردپ  طیارش  نامه  ار  دوخ 

دوخ یعامتجا  ینید و  هاگیاج  زا  يرادربهرهب  رد  نومام  ياـههشقن  اهتسایـس و  زا  یبوخ  هب  هک  (ع ) ترـضح . دودز نوماـم  نهذ  هحفص 
هب لضفلاما  ياههمان  . دش میقم  اجنآ  رد  شیوخ  تداهش  لاس  ات  تشگزاب و  هنیدم  هب  در و  ار  دادغب  رد  تماقا  جاودزا  زا  سپ  دوب ، ربخاب 
زا لضفلاما  زا  يدـنزرف  نتـشادن  لضفلاما و  اب  يو  جاودزا  ندوب  يرابجا  رگنایب  يو ، هب  ع )  ) داوج ماما  هجوت  مدـع  رب  ینبم  شیوخ  ردـپ 
هب ار  يو  لضفلاما  زا  يدـنزرف  ندـمآ  ایند  هب  اـب  اـت  دوب  نآ  رب  نوماـم  هک  نوچ  درادیمرب ؛ ع )  ) ماـما يدنمـشوه  زا  هدرپ  ع )  ) داوج ماـما 

لاس 218 ه رد  نومام  دهد . رارق  سابعینب  دوخ و  هدنیآ  ياهتکرح  روحم  نایعیـش ، نیب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نادـنزرف  زا  یکی  ناونع 
سابع نومام ، دنزرف  سابع  تفالخ  هب  سابعینب  نارس  هاپـس و  لیامت  مغر  یلع  تشذگرد . مور  ات  گنج  يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  .ق 

زا ار  (ع ) داوج ماما  دادغب ، هب  دورو  زا  سپ  یـسابع  هفیلخ  نیمتـشه  مصتعم  . درک تعیب  مصتعم  قاحـساوبا  شیومع  اب  ردـپ  تیـصو  رب  انب 
نیا رد  . تفر دادغب  هب  لضفلاما  هارمه  هب  دوخ  ینیشناج  هب  (ع ) يداه ماما  یفرعم  زا  سپ  لاس 218  رد  ترضح  . دناوخ ارف  دادغب  هب  هنیدم 

ياههیام هک  مصتعم  یملع . شنیب  دـقاف  يرگیماظن و  هیحور  اـب  یتیـصخش  دـش ، وربور  نوماـم  زا  تواـفتم  یتیـصخش  اـب  ترـضح  رفس 
هیلع ماما  . تخاس راکـشآ  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  تیب  لها  اب  داضتم  يریگعـضوم  تشادـن ، دوخ  رد  ار  نومام  ياهیبیرفماوع  يرگهلیح و 

ياههقرف اههلحن و  يریگجضن  . تفرگ رارق  مصتعم  یماظن  یتینما و  هاگتسد  رتدیدش  تراظن  تحت  شیوخ  رمع  رخآ  لاس  ود  رد  مالـسلا 
نایدا بهاذم و  ياهرواب  تاداقتعا و  دورو  مالـسا و  ناهج  شرتسگ  نوچ  ینوگانوگ  لماوع  دـنیارف  (ع ،) داوج ماما  رـصع  رد  نوگانوگ 

ود رد  ناشراوگرزب  ردپ  دننامه  ع )  ) داوج ماما  . دوب تردق  يدـنبكولب  اهيدـنبحانج و  اهيریگرد  نانوی و  هفـسالف  راثآ  همجرت  رگید ،
رب ار  ماما  همسجم ، تالغ  هیفقاو ، هیدیز ، نوچ  ییاههقرف  ياهینکفاههبش  اهيریگعـضوم و  تشاد . رارق  گنهرف  رکف و  تسایـس و  ُههبج 

بان گنهرف  شرتسگ  طسب و  ياتسار  رد  ع )  ) داوج ماما  . دنک ذاختا  فافش  یعضوم  نانآ  ربارب  رد  عیـشت  گنهرف  هزوح  رد  ات  تشاد  نآ 
نوچ یقطانم  رد  ماما  هک  ياهنوگ  هب  دومن .  مازعا  ای  نییعت و  نایـسابع  گرزب  ورملق  نوگانوگ و  قطانم  رد  ییالکو  نارازگراک و  عیـشت 
ماما . دوب دمآراک  ییالکو  ياراد  مق  هفوک و  نوچ  ینیـشنهعیش  قطانم  زین  هرـصب و  طبـس ،  طساو ،  دادغب ، ناتـسیس ، ير ، نادمه ،  زاوها ،
نوچ يدارفا  هب  نوگانوگ  قطاـنم  رد  نایعیـش  يراـی  يارب  ساـبعینب  یتموکح  راـتخاس  رد  یعیـش  ياـهورین  ذوفن  ياتـسار  رد  ع )  ) داوج

سپـس دادغب و  یـضاق  يدنچ  هک  جارد » نب  حون  نوچ «  يدارفا  هک  ییاج  ات  داد ، یتلود  بصانم  نتفریذپ  هزاجا  یمق »  هزمح  نب  دمحا  »

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


 ) عیزب نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نوچ  هعیـش  تاـقث  ناـگرزب و  زا  یناـسک  دـنتفر  یم  رامـش  هب  (ع ) ترـضح ناراـی  زا  دوـب ، هفوـک  یـضاق 
ع)  ) داوج ترـضح  زا  يو  هک  دـندوب  طاـبترا  رد  ترـضح  اـب  ياهنوـگ  هب  تفر  یم  رامـش  هب  یـسابع  ياـفلخ  يارزو  زا  هک  يروباـشین ) 

داتسرف ار  شیوخ  نهاریپ  يو  يارب  تباجا و  ار  وا  تساوخ  ترضح  دشوپب و  نفک  ياج  هب  گرم  ماگنه  هب  هک  درک  تساوخرد  ینهاریپ 
دمحم نب  میهاربا  هب  یتقو  هک  ییاج  ات  دوب ، هنامرحم  ًالماک  یتکرح  دوخ  یـسایس ، يرکف و  ياهورین  شنیچ  رد  ع )  ) داوج ماـما  تکرح  .

دنچ زا  سپ  . دـیاشگن ار  همان  تسا  هدـنز  ترـضح )  باحـصا  زا  نارمع ( » یبا  نب  ییحی   » یتقو ات  هک  دـنک  یم  رما  وا  هب  دـسیون  یم  همان 
هک ییاهراک  اهتیلوئسم و  هدرک :  باطخ  وا  هب  نآ  رد  ترـضح  هک  دیاشگ  یم  ار  همان  دمحم  نب  میهاربا  دور  یم  ایند  زا  ییحی  هک  لاس 

سابعینب تموکح  قانتخا  وج  رد  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  . تسوت هدهع  رب  سپ  نیا  زا  هدوب  نارمعیبا )  نب  ییحی  هدـهع (  هب 
طقف 25 هکنآ  اب  مالسلاهیلع )  ) داوج ماما  ترضح  . دیامنن لصاح  یعالطا  يو  ناگدنیامن  ینیشناج  زا  یـسک  ات  تشاد ، تیانع  تبظاوم و 

. دندیسر تداهش  هب  رهز  ماج  اب  نومام  رتخد  لضفلاما  طسوت  روهشم ، تایاور  ریانب  دنتشاد  لاس 
http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=495171 ربخ : کنیل 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  یسایس  هریس 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  یسایس  هریس 
يوار هاگیاپ 

ربص اب  دنتفرگ و  رارق  ملظ  ـر  بارب رد  نا  ـ نچمه ـد و  ندشن ناشرصع  توغاط  میلست  زگره  اهیتخس  اهنارحب و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
نآ هب  ای  یـسرب  فده  هب  ات  دشاب  مدق  تباث  هدکت  وا  بصت  دئتا  دندومرف :  یم  دنداد و  همادا  هنادنمتفارـش  یگدـنز  هب  یبالقنا ،  ریبدـت  و 

ياهتیلاعف هب  رکف  زرط  نیا  اب  دنشاب و  هتشاد  نایتوغاط  اب  یشزاس  هنوگچیه  دندوبن  رـضاح  زگره  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما   1. يوش کیدزن 
هعماج یملع  يرکف ـ  يزاس  هدامآ  فلا :   . درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  ناشیا  یـسایس  ياـهتیلاعف  زا  دنتـشامگ .  یم  تمه  یـسایس 

نیا تلع  هک  تسا  دـیعب  دـنا .  هدـیمان  اـضرلا »  نبا  ار «  ناـشیا  زا  دـعب  ماـما  ود  همئـالا و  داوجداـهتجا  رـصع  تبیغ و  هرود  هب  روبع  يارب 
يراذگمان نیا  هدمع  لیلد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دشاب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  اب  راوگرزب  هس  نآ  یکیتنژ  یبسن و  هطبار  افرص ،  يراذگمان 

هیلع متشه  ماما  یعامتجا  هبرجت  ظفح  اب  هتشاد و  تکرح  تیریدم  رد  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  هدوب  یکرتشم  تسایـس  عضوم و  تدحو 
داهتجا رصع  زا  لابقتسا  تبیغ و  هرود  هب  روبع  يارب  ار  مدرم  اهراشف ،  اهانگنت و  اهراصح و  رصح و  همه  مغر  هب  ات  دنا  هدیـشوک  مالـسلا 

ملظ ـر  بارب رد  نا  ـ نچمه ـد و  ندشن ناشرصع  توغاط  میلست  زگره  اهیتخس  اهنارحب و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما   2. دننک يزاس  هدامآ 
هب ات  دشاب  مدق  تباثهدکت  وا  بصت  دئتا   : دـندومرف یم  دـنداد و  همادا  هنادنمتفارـش  یگدـنز  هب  یبالقنا ،  ریبدـت  ربص و  اب  دـنتفرگ و  رارق 

نیا اب  دنشاب و  هتشاد  نایتوغاط  اب  یـشزاس  هنوگچیه  دندوبن  رـضاح  زگره  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  1. يوش کیدزن  نآ  هب  ای  یـسرب  فده 
يزاس هدامآ  فلا :  درک .  هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  ناشیا  یسایس  ياهتیلاعف  زا  دنتـشامگ .  یم  تمه  یـسایس  ياهتیلاعف  هب  رکف  زرط 

دیعب دـنا .  هدـیمان  اضرلا »  نبا  ار «  ناشیا  زا  دـعب  ماما  ود  همئالا و  داوجداـهتجا  رـصع  تبیغ و  هرود  هب  روبع  يارب  هعماـج  یملع  يرکف ـ 
لیلد هک  دسر  یم  رظن  هب  دشاب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  اب  راوگرزب  هس  نآ  یکیتنژ  یبسن و  هطبار  افرـص ،  يراذگمان  نیا  تلع  هک  تسا 

هبرجت ظفح  اب  هتـشاد و  تکرح  تیریدـم  رد  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  هدوب  یکرتشم  تسایـس  عضوم و  تدـحو  يراذـگمان  نیا  هدـمع 
تبیغ و هرود  هب  روبع  يارب  ار  مدرم  اهراشف ،  اهانگنت و  اهراصح و  رصح و  همه  مغر  هب  ات  دنا  هدیشوک  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  یعامتجا 

هکنآ نودـب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئاتردـق داـهن  یجیردـت  یـشاپورف  هلاحتـسا و  ذوفن ،  .2 ب :  دـننک يزاس  هدامآ  داهتجا  رـصع  زا  لابقتـسا 
نیا رب  ام  هاوگ  دندرک .  یمن  يراکمه  نآ  اب  دنتفریذپ و  یم  تموکح  بناج  زا  ار  یتیامح  هنوگره  دنراپسب  یشومارف  هب  ار  دوخ  تلاسر 

یتموکح روما  رد  تلاـخد  مدـع  طرـش  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  هک  دوب  يدـهعتیالو  هلأـسم  لاـبق  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  عضوم  اـعدا 
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هرهب شیوخ  تلاـسر  يارب  یتـصرف  ره  زا  دـنتفرگ ،  شیوخ  يرـسمه  هب  ار  نوماـم  رتـخد  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  اـما  . دـنتفریذپ
نومام تسایس  اب  رهاظ  رد  هک  دندیدن  نیا  زج  يا  هراچ  رارطـضا  و  مالـسا ،  حلاصم  رطاخ  هب  ناشیمارگ  ردپ  دننامه  دندرک .  یم  يرادرب 

ياهدومنهر ج :  دنتـساخرب .  تردـق  هیلع  هزرابم  هب  نومام  يداماد  لوبق  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  تروص  نیا  هب  دـننکن .  تفلاـخم 
 ، دوب يولع  نویبالقنا  باحـصا و  راک  رد  هک  ار  یفعـض  طاقن  اهاطخ و  هک  دوب  نیا  تاشرافـس  یـضعب  زا  ماما  فدـه  هکنایعیـش  هب  ماـما 

ماما  3. دنوشن اهنآ  بکترم  هرابود  ترضح  نآ  باحصا  ات  دنزاس  نشور  ار  اهنآ  ياهتکرح  ندوبن  قفوم  یتسس و  تلع  دنیامن و  صخشم 
یضار وا  متس  هب  ای  دنک  کمک  ار  وا  هک  یسک  رگمتسءاکرش و  هب  یضارلاو  هل ،  نیعملا  ملظلاب و  لماعلا   : دندومرف یم  مالسلا  هیلع  داوج 

اذل دننک  هدامآ  گرزب  یسایسو  یبتکم   راک  کی  يارب  ار  دوخ  ناوریپو  باحـصا  دنتـساوخ  یم  ماما  4. دنتسه کیرـش  مه  اب  همه  دشاب ، 
يراوشد لیلد  هب  نامزاس  نیاتلاکو  نامزاس  يربهر  د :  دـندومن . یم  دـیکأت  هدـمآ  ایاصو  رد  هک  یلئاـسم  هب  تبـسن  یهاـگآ  ترورـضرب 

تداهش ای  سبح  ببس  هب  مالسلا )  مهیلع  ناماما (  هب  نایعیش  یسرتسد  مدع  نینچمه  نایعیش   اب  مالسلا )  مهیلع  ناماما (  میقتـسم  طابترا 
تیلاعف هب  عورش  نامز  نامه  زا  دش و  سیـسات  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  تبیغ ،  رـصع  طیارـش  هب  تبـسن  نایعیـش  يزاس  هدامآ  و 

یم ظفح  نایعیـش  اب  ار  دوخ  طابترا  ناگدنیامن ،  الکو و  بصن  قیرط  زا  دوجوم ،  ياه  تیدودـحم  مامت  اب  مالـسلا  هیلع  داوجماما  5. درک
 . دش یم  يریگولج  هعیش  ياهورین  ندش  هدنکارپ  زا  اهنآ  تیلاعف  اب  هک  دنتشاد  یئالکو  یسابع  تموکح  ورملق  رـسارس  رد  ناشیا  دندرک 
- 1: اهتـــشون یپ  --------------------------------------------------------------------------------

یهاگن تبیغ (  ات  تیمتاخ  زا  یمالـسا ،  دمحا  -  2  . ص 105 مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماما  یناگدنز  هب  یهاگن  يدراهتـشا ،  يدمحم  دمحم 
مالسلا هیلع  داوج  ماما  رون  ياه  همشچرس  یفیرش ،  دومحم  -  3  . ص 176 1382ه.ش ،  رامت ،  مثیم  مق ،  موصعم ، )  هراهچ  یگدنز  هب  ون 

همئالا هایح  نم  عئاور  انتمئا  لـیخد ،  یلع  دـمحم  یلع  -  4  . ص 148  ، 1368 یمالـسا ،  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  اـج ،  یب  ، 
دمحم كر :  -  5  . ص 183 ج2 ،  1999م ،  1420ه ـ  مهدزیس ،  پاچ  تاعوبطملل ،  فراعتلاراد  توریب ،  مالسلا ، )  مهیلع  رشع (  ینثالا 

 . ات 53 صص 48  ج 1 ،  1382 ه.ش ،  ینینمخ ،  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  مق ،  تلاکو ،  نامزاس  يرابج ،  اضر 
http://www.fatemiyon.ir/siasat/303-1389-08-14-13-58-26

(ع) همئالاداوج ترضح  یگدنز  یسایس  داعبا  هب  یهاگن 
تبـسانم نیدـب  هک  (ع ) همئالاداوج ترـضح  زوسناج  تداهـش  زورلاس  اب  تسا  ربارب  هدـعقلايذ  هام  زا  زور  نیرخآ  زورما  یـسایس : هورگ 
فداصم نابآ  هبنشراهچ 27  زورما  انکیا )  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  یسایس  راگنربخ  شرازگ  هب  . میراد ناشیا  یسایس  یگدنز  رب  يرورم 

ع)  ) یقت دـمحم  ماـما  ترـضح  تماـما ، كاـنبات  رتـخا  نیمهن  تداهـش  روهـشم  تیاور  هب  هـک  هدـعقلايذ  هاـم  زا  زور  نـیرخآ  اـب  تـسا 
و ع )  ) نینمؤملاریما یگدـنز  رد  یهاتوک  تدـم  رد  اهنت  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  یـسایس  يربهر  تماما ، داـعبا  نیرتزراـب  زا  یکی  . تسا

دوخ شقن  نانچمه  تلود ، تردق و  زکرم  زا  ندوب  رانک  دوجو  اب  ع )  ) نیموصعم همئا  یلو  تفای ؛ تینیع  ققحت و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما 
يارب راـشف  لـماع  یبـالقنا و  ياـهتکرح  اـهتضهن و  أدـبم  شخبیهاـگآ و  زکرم  یـسایس و  بطق  ناوـنع  هـب  یمالـسا ، هعماـج  رد  ار 
شقن ع )  ) هـمئا یـسایس  تیــصخش  داـعبا  نیرتبلاـج  زا  . دـندومن اـفیا  رتشیب ، فارحنا  زا  دوـجوم  یــسایس  دـنور  رد  اـفلخ  يریگوـلج 

هک اجنآ  زا  . دراد یـسررب  قمعت و  تقد و  ياج  هک  تسا  دوخ  ناـمز  مکاـح  ياهتردـق  ربارب  رد  ناـیاوشیپ  نآ  یـسایس  ياـهیریگعضوم 
همئا یسایس  ياهيریگ  عضوم  فشک  دراد ، رارق  نافرع  دهز و  تدابع ، هیقت ، زا  یششوپ  رد  مالسلاهیلع ) ) نیموصعم همئا  یگدنز  يامیس 

هب یگدنز  رد  ار  هتفهن  ياهزار  طیارـش ، نئارق و  هب  هجوت  اب  دیاب  زین  دراوم  یخرب  رد  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  (ع )
میهاوـخ ناـشیا  یــسایس  یگدـنز  رب  يرورم  ماـمه  ماـما  نآ  تداهــش  زورلاـس  تبــسانم  هـب  . دروآ تـسد  هـب  ار  ع )  ) هـمئا يداـع  رهاـظ 

شراوـگرزب ردـپ  دوـشگ . ناـهج  هب  مشچ  هروـنم  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 195  بجر  هاـم  مهد  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  . تشاد
ردام داوج و  ماما  شدنزرف  تلزنم  دروم  رد  اضر  ترـضح  تسا . هکیبس  مان  هب  رابتيرـصم  ییوناب  شدـنمجرا  ردام  و  (ع ) اضر ترـضح 
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يردام یسیع  دننام  تسا و  ملع  ياهایرد  هدنفاکش  یسوم  نوچمه  هک  ماهدش  يرـسپ  ياراد  نم  دومرف : شنارای  هب  ترـضح ، نآ  همرکم 
اب ترضح  نآ  تماما  نارود  تشاد . هدهع  هب  ار  نایعیش  يربهر  لاس  هدفه  دیـسر و  تماما  هب  یگلاس  نس 7  رد  مهن  ياوشیپ  . دراد كاپ 

ماما تفر . سوت  هب  هنیدم  زا  نومام  توعد  هب  ع )  ) اضر ماما  هک  یماگنه  . دوب نراقم  مصتعم  نومأم و  یسابع  هشیپ  متـس  يافلخ  زا  رفن  ود 
تفر ورم  هب  ردپ  رادید  يارب  ق  .ـ لاس 202 ه رد  دنام و  هنیدم  رد  ع )  ) اضر ترضح  هداوناخ  دارفا  رگید  دننام  دوب ، كدوک  هک  ع )  ) یقت
هاگآ ع )  ) داوج ماما  يونعم  یملع و  تالامک  زا  هک  وا  تفر  دادغب  هب  نومام  ع )  ) اضر ماما  تداهـش  زا  سپ  . تشگزاب هنیدـم  هب  سپـس  و 
هژیو هب  دـندوب ، دونـشخان  مادـقا  نیا  زا  نومام  نایفارطا  یـسابع و  تموکح  نادرمتلود  اما  درک . توعد  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  ار  ناـشیا  دوب 

لد رد  تیب  لـها  تبحم  ناـیولع و  زا  سرت  . دروآ رد  ع )  ) داوج ماـما  يرـسمه  هب  ار  لـضفلاما ، دوخ ، رتخد  تشاد  میمـصت  نوماـم  هکنآ 
اب ات  تشاد  نآ  رب  ار  يو  رگید ، يوس  زا  مالـسا  ناهج  رد  ع )  ) اضر ماما  ندناسر  تداهـش  هب  رد  يو  ندوب  مهتم  وس و  کی  زا  ناناملـسم 

ياههیاپ تیب ، لها  نتـشاد  تسود  رد  هنابیرفماوع  تکرح  رارمتـسا  شیوخ و  هئربت  نمـض  لضفلاما ، شیوخ  رتخد  ندروآ  رد  جیوزت  هب 
رارق سابعینب  ناگرزب  ضارتعا  دروم  ع )  ) اضر ماما  هب  يدهعتیالو  ندرپس  نوچ  نومام  تکرح  نیا  . دزاس مکحتسم  ار  شیوخ  تموکح 

طیارـش ع )  ) داوج ماما  تخاس . بیغرت  جاودزا  نیا  لوبق  هب  ار  نانآ  نس  ناـمه  رد  (ع ) داوج ترـضح  تیارد  ملع و  هدـهاشم  اـما  تفرگ 
زا ار  نایعیش  يو و  ندناسر  لتق  هب  رد  نومام  دیلپ  هشقن  لضفلاما  اب  جاودزا  شریذپ  اب  ور  نیا  زا  دید ، شیوخ  ردپ  طیارش  نامه  ار  دوخ 

دوخ یعامتجا  ینید و  هاگیاج  زا  يرادربهرهب  رد  نومام  ياـههشقن  اهتسایـس و  زا  یبوخ  هب  هک  (ع ) ترـضح . دودز نوماـم  نهذ  هحفص 
هب لضفلاما  ياههمان  . دش میقم  اجنآ  رد  شیوخ  تداهش  لاس  ات  تشگزاب و  هنیدم  هب  در و  ار  دادغب  رد  تماقا  جاودزا  زا  سپ  دوب ، ربخاب 
زا لضفلاما  زا  يدـنزرف  نتـشادن  لضفلاما و  اب  يو  جاودزا  ندوب  يرابجا  رگنایب  يو ، هب  ع )  ) داوج ماما  هجوت  مدـع  رب  ینبم  شیوخ  ردـپ 
هب ار  يو  لضفلاما  زا  يدـنزرف  ندـمآ  ایند  هب  اـب  اـت  دوب  نآ  رب  نوماـم  هک  نوچ  درادیمرب ؛ ع )  ) ماـما يدنمـشوه  زا  هدرپ  ع )  ) داوج ماـما 

لاس 218 ه رد  نومام  دهد . رارق  سابعینب  دوخ و  هدنیآ  ياهتکرح  روحم  نایعیـش ، نیب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نادـنزرف  زا  یکی  ناونع 
سابع نومام ، دنزرف  سابع  تفالخ  هب  سابعینب  نارس  هاپـس و  لیامت  مغر  یلع  تشذگرد . مور  ات  گنج  يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  .ق 

زا ار  (ع ) داوج ماما  دادغب ، هب  دورو  زا  سپ  یـسابع  هفیلخ  نیمتـشه  مصتعم  . درک تعیب  مصتعم  قاحـساوبا  شیومع  اب  ردـپ  تیـصو  رب  انب 
نیا رد  . تفر دادغب  هب  لضفلاما  هارمه  هب  دوخ  ینیشناج  هب  (ع ) يداه ماما  یفرعم  زا  سپ  لاس 218  رد  ترضح  . دناوخ ارف  دادغب  هب  هنیدم 

ياههیام هک  مصتعم  یملع . شنیب  دـقاف  يرگیماظن و  هیحور  اـب  یتیـصخش  دـش ، وربور  نوماـم  زا  تواـفتم  یتیـصخش  اـب  ترـضح  رفس 
هیلع ماما  . تخاس راکـشآ  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  تیب  لها  اب  داضتم  يریگعـضوم  تشادـن ، دوخ  رد  ار  نومام  ياهیبیرفماوع  يرگهلیح و 

ياههقرف اههلحن و  يریگجضن  . تفرگ رارق  مصتعم  یماظن  یتینما و  هاگتسد  رتدیدش  تراظن  تحت  شیوخ  رمع  رخآ  لاس  ود  رد  مالـسلا 
نایدا بهاذم و  ياهرواب  تاداقتعا و  دورو  مالـسا و  ناهج  شرتسگ  نوچ  ینوگانوگ  لماوع  دـنیارف  (ع ،) داوج ماما  رـصع  رد  نوگانوگ 

ود رد  ناشراوگرزب  ردپ  دننامه  ع )  ) داوج ماما  . دوب تردق  يدـنبكولب  اهيدـنبحانج و  اهيریگرد  نانوی و  هفـسالف  راثآ  همجرت  رگید ،
رب ار  ماما  همسجم ، تالغ  هیفقاو ، هیدیز ، نوچ  ییاههقرف  ياهینکفاههبش  اهيریگعـضوم و  تشاد . رارق  گنهرف  رکف و  تسایـس و  ُههبج 

بان گنهرف  شرتسگ  طسب و  ياتسار  رد  ع )  ) داوج ماما  . دنک ذاختا  فافش  یعضوم  نانآ  ربارب  رد  عیـشت  گنهرف  هزوح  رد  ات  تشاد  نآ 
نوچ یقطانم  رد  ماما  هک  ياهنوگ  هب  دومن .  مازعا  ای  نییعت و  نایـسابع  گرزب  ورملق  نوگانوگ و  قطانم  رد  ییالکو  نارازگراک و  عیـشت 
ماما . دوب دمآراک  ییالکو  ياراد  مق  هفوک و  نوچ  ینیـشنهعیش  قطانم  زین  هرـصب و  طبـس ،  طساو ،  دادغب ، ناتـسیس ، ير ، نادمه ،  زاوها ،
نوچ يدارفا  هب  نوگانوگ  قطاـنم  رد  نایعیـش  يراـی  يارب  ساـبعینب  یتموکح  راـتخاس  رد  یعیـش  ياـهورین  ذوفن  ياتـسار  رد  ع )  ) داوج

سپـس دادغب و  یـضاق  يدنچ  هک  جارد » نب  حون  نوچ «  يدارفا  هک  ییاج  ات  داد ، یتلود  بصانم  نتفریذپ  هزاجا  یمق »  هزمح  نب  دمحا  »
 ) عیزب نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نوچ  هعیـش  تاـقث  ناـگرزب و  زا  یناـسک  دـنتفر  یم  رامـش  هب  (ع ) ترـضح ناراـی  زا  دوـب ، هفوـک  یـضاق 

ع)  ) داوج ترـضح  زا  يو  هک  دـندوب  طاـبترا  رد  ترـضح  اـب  ياهنوـگ  هب  تفر  یم  رامـش  هب  یـسابع  ياـفلخ  يارزو  زا  هک  يروباـشین ) 
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داتسرف ار  شیوخ  نهاریپ  يو  يارب  تباجا و  ار  وا  تساوخ  ترضح  دشوپب و  نفک  ياج  هب  گرم  ماگنه  هب  هک  درک  تساوخرد  ینهاریپ 
دمحم نب  میهاربا  هب  یتقو  هک  ییاج  ات  دوب ، هنامرحم  ًالماک  یتکرح  دوخ  یـسایس ، يرکف و  ياهورین  شنیچ  رد  ع )  ) داوج ماـما  تکرح  .

دنچ زا  سپ  . دـیاشگن ار  همان  تسا  هدـنز  ترـضح )  باحـصا  زا  نارمع ( » یبا  نب  ییحی   » یتقو ات  هک  دـنک  یم  رما  وا  هب  دـسیون  یم  همان 
هک ییاهراک  اهتیلوئسم و  هدرک :  باطخ  وا  هب  نآ  رد  ترـضح  هک  دیاشگ  یم  ار  همان  دمحم  نب  میهاربا  دور  یم  ایند  زا  ییحی  هک  لاس 

سابعینب تموکح  قانتخا  وج  رد  ترـضح  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  . تسوت هدهع  رب  سپ  نیا  زا  هدوب  نارمعیبا )  نب  ییحی  هدـهع (  هب 
طقف 25 هکنآ  اب  مالسلاهیلع )  ) داوج ماما  ترضح  . دیامنن لصاح  یعالطا  يو  ناگدنیامن  ینیشناج  زا  یـسک  ات  تشاد ، تیانع  تبظاوم و 

. دندیسر تداهش  هب  رهز  ماج  اب  نومام  رتخد  لضفلاما  طسوت  روهشم ، تایاور  ریانب  دنتشاد  لاس 
http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=495171 ربخ : کنیل 

مسینیمف مان  هب  یشلاچ 

تلاسر
یفرعم ناهج  حطـس  رد  نردم  ریگارف و  يوگلا  کی  ار  یبرغ  نز  يوگلا  يوحن  هب  دراد  شالت  برغ  ریخا  ههد  دـنچ  یط  هشیدـنا : شخب 
نردم نز  حالطـصا  هب  هک  یبرغ  نز  يوگلا  رد  دریگب  . رظن  رد  نانز  يدازآ  نازیم  شجنـس  يارب  یـصخاش  ناونع  هب  ار  وگلا  نیا  دنک و 

هب یبرغ  نز  يوگلا  اهنت  هن  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  شاکنک  یکدـنا  اب  اما  . درادـن دوجو  نز  درم و  نایم  یتوافت  اـساسا  دوش  یم  هدـناوخ 
نردم نز  يوگلا  رد  . دناشک یم  درم  ربارب  رد  تراسا  نردم  ياهریجنز  هب  ار  نز  هکلب  دـسر  یمن  نادرم  نانز و   نایم  تاواسم  يدازآ و 
نادرم هک  هچنآ  ره  هنادرم و  ياه  شـشوپ  هنادرم ، تافـص  هب  نانز  شیارگ  فلا - .: دوش یم  بوسحم  یـساسا  ياه  هصخاش  زا  هزیمم  ود 
تقیقح رد  . دوب روصتم  نانز  يارب  نآ  زا  شیپ  هکیاه  تیدودحم  یمامت  نتـسکش  نز و  يارب  یـسنج  يدازآ  .ب - دنهد ماجنا  دنناوت  یم 

نایرع همین  صاخ و  یـششوپ  نودب  یتح  دنناوت  یم  نانآ  دنا .  هدـش  دازآ  يراصحو  تیدودـحم  هنوگره  زا  نانز  نردـم  نز  يوگلا  رد 
هدیـشک عامتجا  هصرع  هب  تیناوهـش  تیـسنج و  هکلب  تسین  هداوناخ  نوناک  رد  یـسنج  زاین  ياضرا  هب  يدیقت  رگید  دـنوش . عامتجا  دراو 

نردم نز  يوگلا  زا  یـسک  هچ  یتسار  هب  تسا ؟ هدش  نانز  يدازآ  ثعاب  فافع  باجح و  راصح  ندش  هتـشادرب  یتسار  هب  اما  . تسا هدش 
رارق نادرم  یتسرپ  توهش  لیم و  ياتسار  رد  زج  عامتجا  رد  نانز  يزاس  هنهرب  ایآ  دنک ؟ یم  هدافتسا  ءوس  مییوگب  رتهب  ای  هدافتسا و  رتشیب 
رازآ صوصخ  رد  هک  ییاهرامآ  هب  یهاگن  تسا  یفاک  تسا . یـسنج  يرازباالماک و  هاگن  کی  نانز  هب  هاـگن  برغ  رد  زورما  ؟ دریگ یمن 

نادرم یتسرپ  توهش  يارب  هک  تسا  ییالاک  هکلب  تسین  ناسنا  اتقیقح  نردم  نز  دینک . هجوت  دنک  یم  زورب  برغ  رد  یـسنجیاه  تیذا  و 
هتـسشنن هاتوک  دوخ  ربارب  رد  ملظ  یتلادع و  یب  همه  نیا  ربارب  رد  زین  برغ  رد  نانز  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  تسا .  هدرک  ادـیپ  زورب  روهظ و 

کیژتارتسا ياطخ  کی  زین  دوخ  هک  يرما  دـنروایب  رد  ارجا  هب  نادرم  درط  مسینیمف و  شرتسگ  اب  ار  یتلادـعان  نیا  ات  دـنراد  یعـس  دـنا و 
. تسا درم  نز و  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، يربارب  ناـنز و  قوقح  هب  نتـشاد  رواـب  مسینیمف  یبرغ   فیراـعت  رد  دوش . یم  بوسحم 
دنتسه و یتیسنج  ضیعبت  اب  طابترا  رد  هک  تسا  هدش  لیکـشت  نوگانوگ  ياههفـسلف  اههیرظن و  اهشبنج ، زا  هک  تسا  ياهثحابم  مسینیمف 

ياه شبنج  لیکـشت  هک  تفگ  دیاب  روط  نیا  عقاورد  دنکیم . هزرابم  نانز  لئاسم  نانز و  قوقح  يارب  هدرک و  عافد  نانز  يارب  يربارب  زا 
ات تسا  هدش  نآ  هب  رجنم  برغ  رد  نانز  ریقحت  راشف و  تسا . هدوب  برغ  رد  نانز  دب  تیعـضو  هب  نداد  خساپ  لیلد  هب  برغ  رد  یتسینیمف 

رارق یبرغ  يرالاسدرم  تمدخ  رد  نودم  يا  همانرب  رد  زین  یتسینیمفیاه  نایرج  نیمه  هکنآ  لاح  دـنروایب  یتسینیمف  تانایرج  هب  ور  نانز 
تردق تالداعم  یتیسنج ، ياهتسایس  هب  ار  دوخ  زکرمت  دوجوم ، ياهيرباربان  لیالد  كرد  نمـض  ات  دنکیم  یعـس  مسینیمف  دریگ . یم 

هک دننک  یم  یعس  اهنآ  دنهد . یم  زورب  زیمآ  تنوشخ  ياه  راتفر  دوخ  زا  وگلا  نیا  لباقم  رد  نانز  زا  يرایـسب  . دیامن فوطعم  تیـسنج  و 
رد دـنیوگ . كرت  نادرم  هاگن  رد  ار  شیوخ  يرازبا  هاگیاج  ور  نیا  زا  دـننک و  نادرم  هب  رهاـظتم  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  رتشیب  تنوشخ  اـب 
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مـسینیمف هجوت  دروم  یّلک  ياـهعوضوم  ور  نیا  زا  تسا . یبرغ  نز  يوگلا  هقلخلا  صقاـن  دوـلوم  مسینیمف  هاـتوک  تراـبع  کـی  رد  عـقاو 
قوقح یتیسنج ،  يربارب  دننام  يدراوم  هب  مسینیمف  نالاّعف  دنتـسه . يرالاسردپ  يرالاسدرم و  دادیب و  يراگنایـش ، یبلاق ، راتفر  ضیعبت ،

یم نانز  هک  دنرواب  نیا  رب  اه  تسینیمف  زورما  . دنزادرپیم یتیسنج  ضیعبت  یسنج و  رازآ  دزمتـسد ، يربارب  یگناخ ، تنوشخ  یلثمدیلوت ،
دازآ طباور  لابند  هب  اه  مسینیمف  تسا . نانز  ررـض  هب  اـهنت  باـجح  نتفر  نیب  زا  هکنآ  لاـح  دـنوش  عاـمتجا  دراو  یـششوپ  ره  اـب  تسیاـب 

دنتسه یلصا  ررضتم  نانز  مهزاب  دشابن  طابترا  نیا  نوناک  هداوناخ  دوش و  دازآ  یسنج  طباور  هک  یتروص  رد  هکنآ  لاح  دنتـسه  یـسنج 
رد رـشب  قوقح  ضقن  دولوم  مسینیمف  تفگ  ناوت  یم  تیاهن  رد  اذـل  . دـنراد برغ  رد  يدودـحم  يداصتقا  یلام و  ییاـناوت  ناـنآ  هک  ارچ 

. دراپس یم  نایسن  راید  هب  ار  نانز  تیناسنا  رشب  قوقح  مان  هب  نونکا  مه  هک  تسا  برغ 

تسیچ مرن  گنج 

اههمانرب و فادـها ، یتقو  تسا . مصاختم  فیط  ود  ای  حانج  ود  يهزرابم  هلباقم و  ياه  کیتکات   ) اهشور زا  یکی  مرن ، گنج  كاـنبات   ؟
فیط نتفر  نایم  زا  ای  میلـست و  هب  طونم  کی  ره  ياقب  موادـت  عقاو  رد  دـنکیم و  ادـیپ  تافانم  رگیدـکی  اب  فیط ) ود   ) ناـیرج ود  عفاـنم 

يرگید نتشادرب  نایم  زا  رد  یعس  دوخ ، زا  عافد  نمـض  کی  ره  ددرگیم و  زاغآ  حانج  ود  نیا  نیب  گنج  ییارآفص و  دوشیم ، رگید 
هتفرگ راک  هب  یتوافتم  رازبا )  ) تاحیلـست و  اـهکتیکات )  ) اـهشور زین  یگنج  ره  رد  تسا و  تواـفتم  اـهگنج  کبـس  فلا -  . دـیامنیم

اههویـش و اب  يداصتقا  گنج  یمتا –  يرزیل و  ياهشوخ و  ياهبمب  اـی  ریـشمش و  اـب  یماـظن ) هناحلـسم ،  ) تخـس گـنج  لـثم  دوشیم .
تارداص و نیناوق  لـقن ، لـمح و  همیب ، کـناب ، تواـفتم  رازبا  زا  هدافتـسا  اـب  میرحت و  لـثم  هدـننک  دوباـن  برخم و  ملاـسان ، ياـهتباقر 
هب غیلبت  دـض  غیلبت و  شور  .ب –  ياهناسر هزورما  یتاغیلبت و  رازبا  اب  یناور  گنج  نامه  ای  مرن  گنج  لـلملانیب و – ...  نیناوق  تادراو ،

، اهرواب رییغت  یهاو ، دـیما  داجیا  یهاو ، دـیدهت  داـجیا  تیـصخش ، بیرخت  ههبـش ، داـجیا  يزاـسهعیاش ، ینکارپ ، غورد  دـننام : یعون ، ره 
، تنرتنیا باتک ، ملق ، ربنم ، نوبیرت ، زا  معا  یتاغیلبت ، رازبا  ره  تسا و  مرن » گنج   » توافتم ياههصرع  زا  همه  یگنهرف و ،...  ياـهمجاهت 
رد مرن » گـنج   » يهژاو هک  نیا  .ج –  ددرگیم دادـملق  رثؤـم  عیـسو و  گـنج  نیا  رازبا  زا  زین  یقیـسوم و ...  رعـش و  رنه ، ملیف و  دـیارج ،

دشاب هتشاد  لداعم  لگوگ  رد  ياهژاو  ره  هک  تسین  رارق  تسا . هدومن  حرطم  مالک  ابیز  هک  تسا  ياهناقمحا  نخس  درادن ، لداعم  لگوگ 
اهیبرغ تسین . ام  یملع  عبنم  عجرم و  باتک  لگوگ  دشاب . تیعقاو  دقاف  جراخ  رد  نآ  قادصم  ای  دشاب و  هتـشادن  ییانعم  تشادن ، رگا  و 

نایب رد  تیعماج  نآ  اما  تسا ، کیدزن  انعم  رد  هچ  رگا  هتبلا  هک  دـننکیم  هدافتـسا  مرن » تردـق   » ياـنعم هب  « soft power  » يهژاو زا 
« مرن گنج   » يهچخیرات .د –  نآ دوخ  هن  تسا و  يزادنارب  يارب  مرن » تردق   » نآ لمع  تسایس و  مرن » گنج   » هک ارچ  درادن . ار  عوضوم 

رارق نمـشد  کتیکات  شور و  یعقوم  ناـمه  زا  مرن  گـنج  نآ ، رظنم  زا  . داد رارق  یـسررب  دروم  صاـخ »  » و ماـع »  » رظنم ود  زا  ناوتیم  ار 
: همجرت (82 ص -  « ) َنیعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاـق  :» دروخ مسق  نینچ  درب و  تداـسح  ناـسنا  رب  دومن و  ربکت  دوخ  رب  سیلبا  هک  تفرگ 

زین نآ  شور  تسا و  مرن  گنج  مزلتـسم  نداد ، بیرف  ینعی  اوغا ، تخاس  مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  یگمه  هک  وت  تّزع  هب  دنگوس ) : ) تفگ
ههبش ههبـش و  ار  نیقی  تینما ، ار  دیدهت  دیدهت و  ار  تینما  تسار ، ار  غورد  غورد ، ار  تسار  تسا . تایعقاو  قیاقح و  نداد  ناشن  فالخ 

فارحنا هانگ  هک  نآ  زا  سپ  ناطیـش  اذل  تسا . مرن » گنج   » نامه یگمه  نداد و ،...  هولج  تشز  ار  ابیز  ابیز و  ار  تشز  ندرک ، نیقی  ار 
َو ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق  :» تفگ تخادنا ، ناحبـس  دنوادخ  ندرگ  هب  دوب  شربکت  زا  یـشان  هک  ار  دوخ  یچیپرـس  و 
رد ار ) زیچ  همه   ) نیمز رد  زین  نم  يدرک  هارمگ  ارم  هک ] لاح   ] ایادـخ تفگ : ناطیـش  هاگ  نآ  همجرت : (39 رجحلا -  « ) َنیعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل 
زین مالسا  خیرات  هژیو  هب  رـشب و  خیرات  رد  . درک مهاوخ  هارمگ  ار  اهنآ  يهمه  و  دنوش ) لفاغ  وت  دای  زا  ات   ) مهدیم هولج  مدآ  نادنزرف  رظن 
رمع سپـس  هیواعم و  یغیلبت  دـض  یغیلبت و  ياهکتیکات  اـهشور و  هب  ناوتب  دـیاش  هک  دوشیم  هدـید  مرن » گـنج   » زا يزراـب  ياـهدومن 
یلع ترـضح  اـب  هلباـقم  يارب  ارچ  دندیـسرپ : وا  زا  دومن . دانتـسا  هراـشا و  اـهنآ  نیرتصخاـش  زا  یکی  ناونع  هب  اـمهیلع ، هللاتنعل  صاـع 
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يروـئت ناـمه  اـی  صاـخ  رظنم  زا  اـما   – �. تسا رتـمک  گـنج  يهنیزه  زا  شاهنیزه  تـفگ : ینک ؟ یم  جرخ  لوـپ  ردـق  نـیا  مالـسلاهیلع 
نانچ زین  هیرظن  نیا  رد  درک . حرطم  مرن » تردق   » ناونع تحت  یملع و  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  نیلوا  يان » فزوج  ، » کیمداکآ

اـههناسر و زا  يریگهرهب  تسا . هناـسر  يهزوـح  لـباقم ، فرط  رب  مرن  تردـق  يراذـگریثأت  لاـمعا و  يهزوـح  نـیرتمهم  دـش ، ناـیب  هـچ 
نیلوا وزت » ناس   » برغ ناهج  رد  دیاش  . دزادرپب تردـق  لامِعا  هب  لباقم ، فرط  رب  يراذـگریثأت  يارب  ات  دزاسیم  رداق  ار  درف  هک  یتاناکما 

هک تسا  نیا  راک  نیرتمهم  اما  دیگنج ، دوشیم  : » دسیونیم گنج » رنه   » باتک رد  وا  تسا . هدرک  راک  عوضوم  نیا  رد  هک  دـشاب  یـسک 
بیقر و ياهيژتارتسا  هب  دـیاب  : » دـسیونیم نآ  یگنوگچ  حیرـشت  رد  و  دـیدروآ » تسد  هب  ار  يزوریپ  گنج ، نودـب  دربن  کی  رد  اـمش 
، دروخیم تسکـش  هک  دریذپب  شنهذ  رد  یـسک  رگا  دروخ . دنهاوخ  تسکـش  هک  دـنریذپب  اهنآ  هک  ياهنوگهب  درک ؛ هلمح  وا  يهیحور 

.« تسا هیحور  دنکیم ، قیوشت  تمواقم  هب  ار  درف  هچنآ  اریز  دروخ . دهاوخ  تسکش  زین  هقاو  يایند  رد  ًامتح 

روهظون ياهنافرع  رد  مسیناموا 

تلاسر
، دنتـسه دـشر  لاـح  رد  ناریا ، رـصاعم  هعماـج  رد  راوچراـق  تروـص  هـب  هـک  یبهذـم  دـیدپون  تاـنایرج  روـهظون و  ياـهنافرع  یـسررب 

تدش رد  طقف  دوشیم و  هدید  روهظون  ياهنافرع  نیا  مامت  رد  هک  دراد  دوجو  كرتشم  ياهیگژیو  يرـسکی  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن 
ینادرگیور ناسنا و  هب  تانایرج  نیا  هجوت  دراد ، دوجو  اهنافرع  نیا  مامت  رد  هک  یصیاصخ  زا  یکی  دنراد . ییاهتوافت  مهاب  فعـض  و 

رد قیقحت  اب  دنتسه . روحم " ناسنا  عقاو "  رد  دنتـسه و  یتسیناموا  يدرکیور  ياراد  امومع  اهنافرع  تانایرج و  نیا  . دشابیم دنوادخ  زا 
یتـح یهاـگآدوخ و  زکرمت ، نشیتیدـم ، ییاـهنت ، هـسلخ ، شمارآ ، دـشابیم . ناـسنا  یلـصا  روـحم  هـک  دوـشیم  صخــشم  اـههقرف  نـیا 

اهنافرع نیا  رد  ناسنا  سفن  درف و  تیمها  هدنهدناشن  هک  دـننکیم  جـیورت  اهنافرع  نیا  زا  مادـکره  هک  تسا  یلئاسم  ییادـخدوخ و ...
زا یکی  نیاربانب  درادـن . تیعوضوم  نآ  رد  ناسنا  دوخ " و  اما "  تسا ، هدـش  ظاحل  دوخ "  ، " مه یمالـسا  نافرع  رد  دـنچ  ره  . دـشابیم

ناسنا هب  ادخ  زا  تخانش  روحم  ندرک  اج  هباج  نیمه  یتسیناموا ، ای  رالوکس و  ياهنافرع  دننام  بذاک  ياهنافرع  ياههصخاش  نیرتمهم 
هئارا ًاضعب  ای  درادن و  دوجو  ادخ  هب  داقتعا  بذاک  ياه  نافرع  رد  دشابیم . ییاغ  فده  ناونع  هبادخ  نتفرگ  هدـیدان  رگید و  ياهزیچ  ای 

، حور :» دـیوگیم ادـخ ، زا  یتسردان  ریوصت  هئارا  اب  وشا  بتکم  رد  هچنانچ  . تسا یقیقح  يادـخراکنا  هزیگنا  هب  ادـخزا  لوقعمان  يریـسفت 
یفرعم تینهذ  کی  افرـص  ار  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  وا  هک  دوشیم  هدـهاشم  وشا  ياـههزومآ  زا  يرایـسب  رد  «. تسا دـنوادخ  دوخ 

يا هبرجت  اهنت  هکلب  تسین ، صخـش  کیدنوادخ  : » دـیوگیم رگید  ییاج  رد  هچنانچ  دـنک . راکنا  ار  نآ  نتـشاد  یـصخش  دوجو  دـنک و 
نیا هک  مینکیم  دروخرب  يروحم  ناسنا  یگژیو  جـنپ  هب  وشا  راثآ  یـسررب  اب  «. دزاسیم لدـبم  هدـنز  ياهدـیدپ  هبار  یتسه  مامت  هک  تسا 

یگژیو جـنپ  نیا  هک  دـشابیم  ناسنا  دـصاقم  ياتـسار  رد  رتشیب  یبهذـم ، دـیدپون  ناـیرج  نیا  ياـههزومآ  هک  تسا  رما  نیا  هدـنهدناشن 
)ـ ییارگ ه تعیبط  ناسنا د ) هداعلا  قوف  ییاناوت  هب  داقتعا  ناسنا ج ) رایتخا  يدازآ و  رب  دیکأت  ناسنا ب ) تیروحم  فلا ) : زا تسا  ترابع 

. دوشیم هدـید  زین  هیفوص  نوچ  یتنـس  یموب و  ياهنافرع  اضعب  یتح  ابابياس و  راـکنکا ، نوچ  ییاـه  هقرف  ریاـس  رد  تیعـضو  نیاارادـم 
هب هجوت  نانآ  ياههزومآ  زا  یـضعب  رد  رگا  دشابیم و  ناسنا  دوخ  تانایرج ، نیا  رد  یلـصا  روحم  تسا ، صخـشم  هک  روط  نامهنیاربانب 

ینتبم هک  برغ  ندمت  دهم  رد  دیدج  ینیدریغ  يارگتیونعم  ياههقرف  بلغا  هک  دشاب  نیا  رما  نیا  لیلد  دیاش  دوشیم ، جـیورت  دـنوادخ 
ناـسنا یتسیناـموا و  ندـمت ، نـیا  رتـسب  رد  هدـمآ  دــیدپ  يارگتیوـنعم  ياـههقرف  ورنـیا  زا  تـسا و  هـتفرگ  لکــش  تـسا ، مسیناـموا  رب 

تیروحم عقاو  رد  دنکیم و  قرف  لیصا  نافرع  اب  اهنآ  درکیور  هکلب  دنشاب ، ادخیب  اههقرف  نیا  هک  تسین  انعم  نادب  رما  نیا  هتبلا  . دنروحم
ادخ زا  ینخس  یتح  ینیدریغ  يارگتیونعم  ياههقرف  زا  يرایسب  ياههزومآ  رد  . تسا هدرک  ادیپ  رییغت  ناسنا  تمس  هب  ادخ  زا  لقث  هطقن  و 

زا ییاهر  اهدرد و  نامرد  نتفرگ ، مارآ  ناسنا ، هدشن  فشک  ياهییاناوت  هب  ندیـسر  تکرح  زا  فدـه  اریز  تسین ؛ وا  يوس  هب  تکرح  و 
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ناربمایپ و ادخ و  هب  داقتعا  نودـب  اهنآ  ياعدا  هب  مه  فادـها  نیا  هک  تسا  نآ  اب  ینامداش  ندرک  نیزگیاج  ینورد و  ینوریب و  ياهجـنر 
اهییاناوت و ییاسانش  دوخ و  هب  ار  ناسنا  دیدج  يارگتیونعم  ياه  هقرف  نیاربانب  . تسا لیصحت  لباق  دوخ ، نورد  رد  ندیزگ  اوأم  اب  طقف 

تادوجوم ربارب  رد  شنرک  هب  دنوادخ ، ربارب  رد  عوضخ  هب  ناسنا  توعد  ياج  هب  ارگون ، ياهتیونعم  رد  دنناوخیم . ارف  دوخ  ياههتشاد 
یم مرگرس  يدام  ياه  هدیدپ  اب  تسا ، دودحمان  یلامک  يوجتسج  رد  هک  ناسنا ، رد  شتسرپ  ترطف  دوش . یم  توعد  دودحم  فیعض و 

ابابياس لاثم  ناونع  هب  . دوش یم  سونام  دنیب ـ  یم  ادخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  فیعض ـ  یناسنا  شتسرپ  اب  ترطف  نیا  یهاگ  یتح  دوش و 
رد شتـسرپ  شنرک و  هب  ار  مدرم  دناد ،  یم  شخب  یتسه  قلاخ  امهرب ، ار  دوخ  هک  يو  تسا . هدرک  لولح  وا  رد  قلاخ  يادخ  دـیوگیم :
نم هب  دـینادب و  نم  روصحم  ار  ناتدوخ  : دـهد یم  هجوت  شیوخ  هب  ار  دوخ  نادـیرم  راکذا  راعـشا و  نیا  اـب  ودـناوخ  یم  ارف  شیوخ  ربارب 

ناتظفاح مرادب و  نات  تسود  ات  مدـش  امـش  یگدـنز  کیرـش  دـیدش  یناوج  مناخ  یتقومداد  نات  شرورپ  یکدوک  لثم  ... دیـشاب لوغـشم 
ایرد لثم  نم  قشعنک  اهر  ار  تدوخ  ریذـپب و  ارم  قشع  ایب  . دـینک شیاتـس  دـیرادب و  تسود  ار  اـهنآ  اـت  مداد  امـش  هب  اـبیز  رـسپ  ود  . مشاـب
لابند هب  بتاکم ، نیا  هک  تسا  رما  نیا  هدنهدناشن  راعـشا  نیامهدب  تداعـس  ات  ما  هدـمآ  نمتردام  لثم  نک  لوبق  ًاعقاو  ارمتـسا  دودـحمان 

، یشخبورینمه ییارگ ، لک  لیبق  زا  اهشبنج  نیا  هب  طوبرم  تاحالطـصا  زا  یخرب  لیلحت  اب  یتح  . دنـشابیم يرورپدیرم  يروحمناسنا و 
حوضو هب  يرایـشوه ، شیالاپ و  يژرنا ، يزاس ، هکبـش  یهاگآ ، یناسنا ، تیفرظ  یناسنا ، دـشر  یـسیدرگد ، یگنهامه ، یگناگی ، داحتا ،

« دوخ  » هژاو هدنرادرب  رد  اهنایرج ، نیا  راثآ  اهباتک و  زا  یهجوت  لباق  رامش  تسا . مسیناموا  رب  دیکات  ماقم  رد  یگمه  هک  دوشیم  هدید 
ياههزومآ رد  رگید  فده  دـش ، روحم  نافرع  نیا  رد  ناسنا  یتقو  نیاربانب  تسا . اهنآ  هشیدـنا  رد  ناسنا  تیزکرم  لیلد  هب  نیا  دنتـسه و 

لاثم روط  هب  درادن . ییاج  اهنافرع  نیا  رد  تسا ، دنوادخ  هب  ندیـسر  نامه  هک  لیـصا  نافرع  فده  تسا و  شمارآ  يداش و  اهنت  نانآ ،
گرزب يو  . تسا ییایند  تایح  زا  ندرب  تذل  يداش و  شمارآ و  هب  ندیـسر  فدـه  ایوگ  مهدراهچ  يامال  يالاد  هشیدـنا  رد  اگوی و  رد 

ياـیند هب  داـقتعا  دوجواـب  روهظون  ياـه  ناـفرع  زا  یخرب  رد  یتـح  . دـنکیم ناـیب  شوخ  یباوخ  بوخ و  یکاروخ  ار  دوخ  يوزرآ  نیرت 
ناشن اهشبنج ، نیا  ياههزومآ  یـسررب  . تسین وا  برق  ادخ و  فده  تسا و  هدمآ  داشو  مارآ  یگدنز  تمدخ  رد  زین  ءاروام  نیا  ءاروام ،
نتخاس يرـشب  لابند  هب  اهنآ  دنتـسه . ادـخ  هب  هجوت  زا  غراـف  دوخ ، موهفم  هب  هجوت  اـب  ناـسنا  يونعم  لـماکت  لاـبند  هب  اـهنآ  هک  دـهدیم 

ره تسا . هدـش  هداهن  انب  ناسنا  هیاپ  رب  تیونعم  نیا  اما  دـشابیم ، تیونعم  ندوب  يرطف  زا  یکاح  دـنچ  ره  رما  نیا  هک  دنـشابیم  دـنوادخ 
ادخ  » راعش دشابیم . ناسنا  دوخ  ینورد و  يورین  کی  لماش  اهتیونعم  نیا  يادخ  اما  دراد ، دوجو  ییارگتیونعم  اهنافرع  نیا  رد  دنچ 

دیادز و یم  ار  ادخ  زا  رـشب  تبارغ  يرود و  سح  نآ  هک  دشاب  نردـم  ییارگ  تیونعم  راعـش  نیرتهب  دـیاش  دـییوجب ،» دوخ  نورد  رد  ار 
ياهنایرج نیا  ییارگتذـل  يداش و  نامه  هک  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  يرازبا  ناونع  هب  عقاو  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب 

هک يروط  هب  تسا ، هدرک  نارگن  ار  نیدتم  ياهیبرغ  رما ، نیمه  هتبلا  . درادن یتیعوضوم  اهنآ  يارب  دنوادخ  دوخ  الا  دـشابیم و  امننافرع 
یقرـش ياـهنافرع  ریثاـت  تحت  ناـسنا ، هب  دـح  زا  شیب  هجوت  دـندقتعم  دناهتـشاذگ و  برغ  يزاسیقرـش  ار  دـیدج  ياـهشبنج  نیا  ماـن 

نید  ) وئات دباعم  دننام  دننکیم . تبحـص  هینورد  يورین  زا  دنرادن و  لوبق  یلیخ  ار  یلاعتم  يادخ  ادوب ، وئات و  رکفت  رد  هک  ارچ  دـشابیم ،
هب دزادـنایم . نایرج  هب  یـشزرو  تانیرمت  بلاـق  رد  ار  ینورد  ياـهورین  تسا و  یـشزرو  دـباعم  نآ  رد  هک  نیچ ) نیمزرـس  رد  یناتـساب 
رد برغ ، مدرم  يرادـنید  دوریم و  تسد  زا  تیحیـسم  هک  دـش  دـنلب  ناشدایرف  یبرغ ، نانادیهلا  اهتسیژولوئت و  هک  تسا  تلع  نیمه 

هخـسن دنکیم و  كرد  ناسنا  هک  هچنآ  دنیـشنیم و  دـنوادخ  تیعجرم  ياج  هب  ناسنا  اهشبنج  نیا  رد  نیاربانب  . تسا ندـش  یقرـش  لاح 
نیا نیاربانب  تسا . هتـشاد  نایب  یحو  قیرط  زا  دـنوادخ  هک  هچنآ  هن  تسا ، مهم  دـچیپب ، دوخ  كولـس  يارب  دـناوتیم  دوخ  هک  يا  يونعم 

تیونعم طقف  هن  ربتعم ، یحو  هب  لاصتا  مدع  لیلد  هب  اما  دنتـسه ، تیونعم  یعدـم  دراوم  یـضعب  رد  هکنیا  مغر  یلع  اهنافرع ، اهشبنج و 
هکنآ اب  اهنافرع  نیا  نیاربانب  . دـنوشیم رجنم  تیونعم  راکنا  تیاهن  رد  تیونعم و  اب  شلاچ  زیتس و  هب  رجنم  تیاهن  رد  هکلب  دنتـسه ، زیرگ 

نتـسیز رتمارآ  رتداـش و  يارب  يرازبا  رتشیب  اـهنآ  يونعم  ياـههزومآ  هکلب  دنـشاب ، یمن  ادـخ  ياراد  عقاو  رد  دـنراد ، دوخ  رب  ناـفرع  ماـن 
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دراوم يرایسب  تروص و  ییابیز  ظفح  مادنا و  تمالس  بسانت و  سفن ، هب  دامتعا  داجیا  نامیاز ، درد  شهاک  يارب  اگوی  هچنانچ  دنتـسه .
. تسناد یعقاو  ینافرع  ار  نآ  ناوت  یمن  عقاولا  یفاما  دراد ، دربراک  رگید 

لاربیل ییارگدرف  هدیا  دقن  مسینایراتینومک و 

ینجورو یتمعن  بوقعی  مجرتم :
کیمداکآ یملع و  لفاحم  رد  يدالیم  ههد 1990  رد  هک  تسا  يا  هیرظن   Communitarianism ییارگ ) عامتجا  ) مسینایراتینومک

. دهد ياج  یـسایس  يزادرپ  هیرظن  نوناک  رد  ار   community عامتجا ات  تسا  ددـص  رد  هیرظن  نیا  درک ؛ زاغآ  ار  دوخ  يراذـگریثات 
رد ات  دنراد  زاین  مدرم  هک  دنیامن  یم  لالدتسا  هتشاد و  زاربا  لاربیل  هیرظن  یعازتنا  درف  هدیا  هب  تبـسن  ار  يدیدش  تفلاخم  اه  نایراتینومک 

ياهایند يوس  هب  یعامتجا  یـسایس و  تکراشم  زا  دارفا  ینیـشن  بقع  دروم  رد  نازادرپ  هیرظن  نیا  دـننک . تکراـشم  دوخ  یگدـنز  هرادا 
دیکات هک  دنراد  ناعذا  دوخ  اه  نایراتینومک  هتبلا  دنهد  یمرادشه  دننک ، یم  لمع  هدننک  فرصم  ناونع  هب  افرص  نآ  رد  هک  دوخ  يازجم 

دندقتعم اهنآ  دزاس . مهارف  ار  اهنآ  ندش  هدیـشک  دنب  هب  تابجوم  دارفا  يزاس  دـنمناوت  ياج  هب  دـناوت  یم  عامتجا  هاگیاج  رب  دـح  زا  شیب 
رد دوخ  تاعامتجا  رد  هناهاگآ  تکراشم  اب  دنناوت  یم  دارفا  رذگهر  نیا  زا  دـنهد و  شرورپ  ار  رگیدـکی  یتسیاب  یناماسدوخ  مظن و  هک 

تروص هب  دیاب  ار  تاعامتجا  هک  دننک  یم  لالدتـسا  نازادرپ  هیرظن  نیا  دنروایب . تسد  هب  ار  يرتشیب  يدنمناوت  زین  شیوخ  یگدنز  هرادا 
ره هک  ددـعتم  یتاعامتجا  هب  دـیاب  دارفا  ور  نیا  زا  فرـص و  ناکم  کی  هن  تساه و  یگژیو  زا  يا  هعومجمهعماج  تفرگ ؛ رظن  رد  رثکتم 
زا هعماج  نآ  دنـشاب  یـصاخ  عامتجا  راـصحنا  رد  رتشیب  دارفا  هک  ردـق  ره  دنـشاب . دـهعتم  دـنراد  ار  دوخ  صاـخ  گـنهرف  دـعاوق و  کـی 
یم دادملق  رت  عیـسوعامتجا  کی  زا  یـشخب  ناونع  هب  عامتجا  ره  دوب  دـهاوخ  رادروخرب  يرتمک  نایراتینومک )  ) هنایارگ عامتجا  هصیـصخ 

 - دنبای دنویپ  یناهج  ياه  شزرا  هب  دیاب  اه  شزرا  هک  ارچ  ددرگ ؛ دودحم  یـصاخ  هورگ  کی  هب  دـناوت  یمن  اه  شزرا  ور  نیا  زا  دوش و 
تـسا نیا  رد  یتسینایراتینومک  ياه  تئارق  زا  يرایـسب  لکـشم  دنزاس  یم  رگ  هولج  ار  تاعامتجا " ِعامتجا   " عفانم هک  ییاه  شزرا  ینعی 

هب تبـسن  يراـمآ  شرگن  یعون  هک  تساـنعم  نیدـب  روکذـم  رارـصا  دـنزرو . یم  دـیکات  یناـماسدوخ  مظن و  نیب  نزاوت  ترورـض  رب  هک 
زا شیب  اهنیا  زا  کی  ره  زا  دیابن  هک  دننک  یم  زاربا  ار  هاگدـید  نیا  هدومن و  ذاختا  یناماسدوخ  لابق  رد  لاربیل  درکیور  مظن و  تامازلتـسا 

دروم ار  تاعامتجا  ِتیعقاو  عقاو ، رد  دراذگ و  یم  یقاب  هدروخن  تسد  ار  اهداهن  زا  يرایـسب  لمع  رد  تفایهر  نیا  میوش . دـنم  هرهب  دـح 
لاـبند هـب  تـلود ، رازاـب و  زا  نـتفر  رتارف  يارب  تدـمدنلب ) دـنچ  ره   ) يدربـهار نیودـت  اـب  اـهنت  اـه  ناـیراتینومک  . دــهد یم  رارق  شلاـچ 

John Hoffman, A GLOSSARY OF POLITICAL THEORY, عـبنم دــنیآ . یمرب  داــقتنا  نـیا  هـب  ییوگخــساپ 
تلاسر Edinburgh University Press, 2007, Pp

یسارکومد لاربیل  یتموکح  ماظن  هب  هدراو  تاداقتنا 

تموکح زا  یلکش  اب  یناهگان  تروص  هب  هدمع  روط  هب  هک  یقرـش  عماوج  یـسایس  يرکف و  ناگبخن  درکیور  يوفطـصم * قداص  دمحم 
ییاضف رد  اتدـمع  هدـشیم و  لماش  ار  لماک  قفاوم  ات  لماک  فلاخم  زا  هدوب و  توافتم  دـندش ، وربور  یـسارکومدلاربیل  مان  هب  برغ  رد 

ناریا لـیبق  زا  ینید ، عماوج  رد  یـسارکومد  هب  طوبرم  ياـهثحب  دـناهدش . ورب  ور  نآ  اـب  یـساسحا  ياههاگدـید  ساـسا  رب  یملع و  ریغ 
یـسایس و ناگبخن  تموکح ، لکـش  نیا  اب  دروخرب  رد  دـناهدوب ؛ حرطم  رایـسب  ریخا  لاس  رد 200  صوصخ  هب  هتـشذگ و  زا  ام ، یمالـسا 

یسایس ماظن  يزاسهدایپ  هب  دقتعم  هک  یناسک  . 1: داد زیامت  مه  زا  ناوت  یم  ار  هتسد  هس  تدمع  هک  دناهتشگ  هتـسد  دنچ  يرکف  یبهذم و 
اهنآ ناوتیم  دنایمالسا . عماوج  هلمج  زا  عماوج  یمامت  رد  لیدعت ، حرج و  هنوگ  چیه  نودب  لماک و  روط  هب  یبرغ  کیتارکومد  لاربیل 

هدازدـنوخآ و نوچ  يدارفا  ام  روشک  لخاد  رد  تسامایوکوف و  رکفت ، نیا  زراب  صاخـشا  زا  هک  داد  ياـج  مسینردـم  يرکف  بلاـق  رد  ار 
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یـشم تسا ، ناـنیا  دـیکأت  دروم  هک  يدراوم  زا  درب و  ماـن  ناوتیم  کـیتارکومد  برغ  اـب  ناـیناریا  ییانـشآ  هرود  رد  ار  ناـخ و ...  مکلم 
یتموکح ماظن  ياراد  مالسا  نید  دندقتعم  هک  يدارفا  . 2. دشابیم يدرف  هزوح  هب  نید  ندش  دودحم  تموکح و  هب  تبـسن  یتسیرالوکس 

ینیئان همالع  نآ ، زراب  هنومن  تخادرپ و  کیتارکمد  ماظن  لیدـعت  حرج و  هب  اهنآ  اب  ناوتیم  هک  دراد  يدـعاوق  بوچراچ و  اـما  تسین ؛
طیارـش ساسا  رب  يروشک  ره  رد  ار  هعـسوت  هک  تسا  کیدزن  رایـسب  برغ  نردمتسپ  تایرظن  هب  هاگدید  نیا  تفگ ، ناوتب  دیاش  تسا .

هب یشخبلامک  لاح  رد  زونه  هک  موس  هتـسد  . 3. دنادیم تسکـش  هب  موکحم  ار  برغ  زا  فرـص  يریگوگلا  دـننادیم و  ققحت  لباق  نآ ،
یسایس ماظن  ياراد  دوخ  مالسا  نید  دندقتعم  هک  دنتسه  يدارفا  دنتسه ، لمع  رد  اهنآ  يزاسروراب  رتشیب و  هچ  ره  نییبت  دوخ و  تایرظن 
لاربـیل تموـکح  ربارب  رد  یلیدـب  هئارا  رد  یعـس  دـننادیم و  نآ  زا  يزراـب  دوـمن  ار  هیقف  تیـالو  هقلطم  ماـظن  تـسا و  نیبـم  صخـشم و 

نیا تفایرد  اب  لاح  . دشاب هتشاد  نآ  نیناوق  ماکحا و  مالسا و  نید  تیروحم  اب  یناهج  عماوج  مامت  رد  ققحت  ناوت  هک  دنراد  یـسارکومد 
مان هب  برغ  رد  تموکح  زا  یلکـش  اب  یناهگان  تروص  هب  هدمع  روط  هب  هک  یقرـش  عماوج  یـسایس  يرکف و  ناگبخن  درکیور  هک  بلطم 

یملعریغ و ییاضف  رد  اتدـمع  هدـشیم و  لماش  ار  لـماک  قفاوم  اـت  لـماک  فلاـخم  زا  هدوب و  تواـفتم  دـندش ، وربور  یـسارکومدلاربیل 
نشور هک  تسا  نیا  رد  یعـس  یـسارکومدلاربیل  رب  هدراو  ياهدقن  ندرک  حرطم  اب  دناهدش ؛ وربور  نآ  اب  یـساسحا  ياههاگدید  ساسارب 

ایآ فرـص ؟ فلاـخم  اـی  میـشاب و  فرـص  قفاوم  اـیآ  ؟ تسا حیحـص  تموکح  لکـش  نیا  اـب  يدروخرب  هوحن  هچ  عماوج ، ریاـس  رد  دوـش 
نآ یفنم  ياـههبنج  درط  تموکح و  زا  لکـش  نیا  تبثم  ياـههبنج  زا  ندرب  هرهب  رد  یعـس  میـشاب و  هتـشاد  یبـیکرت  یـشیارگ  میناوـتیم 

تیعقاو يور  هب  ام  مشچ  کی  طقف  یـسارکومدلاربیل ، يایازم  هب  نتخادرپ  مدـع  لـیلحت و  نیا  يداـقتنا  درکیور  هب  هجوت  اـب  هتبلا  . مییاـمن
دقن . مــیدرگ لــفاغ  دـــیابن  تــسا  یـــسارکومد  لاربــیل  ياــیازم  ياـــنیب  هــک  رگید  مــشچ  زا  ددرگیم و  زاـــب  یـــسارکومد  لاربــیل 
بیقر یــسایس  ياـهماظن  يدـمآراکان  يوروـش و  یــشاپورف  اـب  اـمایوکوف ، نوـچمه  يدارفا  دـنچره  هـک  میدــهاش  [1] یسارکومدلاربیل

نارکفتم زا  یخرب  اما  دننادیم ؛ یبیع  ره  زا  اربم  ار  نآ  خیرات و  نایاپ  ینعی  یـسارکومدلاربیل  هک  دـناهداد  نخـس  داد  یـسارکومدلاربیل ،
اما تسا . یـسایس  ماـظن  نیرتبیعمک »  » رـضاح لاـح  رد  یلو  دراد  زین  ینادـنچ  بوـیع  یـسارکومدلاربیل  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  زین ، یبرغ 

، تموکح لکـش  نیا  هک  یعماوج  طیارـش  ساسارب  صوصخلا  یلع  دریگ ؛ رارق  لیدعت  حرج و  حالـصا و  یـسانشبیسآ و  دروم  یتسیاب 
ییاـهن و يوگلا  یـسارکومدلاربیل ، هک  مینک  تباـث  همادا  رد  میراد  یعـس  اـم  . تسا دوخ  لوـصا  ساـسا  رب  اـهنآ  هرادا  ناـهاوخ  هیعاد و 
رد هشیر  هک  تسا  ياهملک  یـسارکومد  . دنفرتعم رما  نیدب  یبرغ  نارکفتم  زا  ياهدمع  هک  میدـهاش  تسین و  یـسایس  ماظن  لکـش  نیرتهب 

نادنورهـش یـسایس  تکراشم   : » زا تسترابع  تفگ  ناوتیم  نآ ، زا  یـسایس  فیرعت  رد  یمدرم و  تموکح  ینعم  هب  دراد ، نتآ  نانوی و 
-1 تسا : دوخ  ینابم  ناونع  هب  لـصا  هس  ياراد  تموکح  لکـش  نیا  تسا و  نآ  یـساسا  ضورفم  فیرعت  نیا  هک  میمـصت » ذاـختا  يارب 
زا نوناق  تردـق و  نتفرگ  تأشن  هلمج : زا  رگید ، یلوصا  بلاق  رد  دوخ  لوصا  نیا  تسا ، رکذ  هب  مزال  . يدازآ يربارب 3 - تیعورشم 2 -

بازحا دوجو  دننام  یمومع  راکفا  زاربا  يارب  صخـشم  ياهمسیناکم  دوجو  نآ ، هب  تموکح  ياکتا  یمومع و  راکفا  يدازآ  مدرم ، هدارا 
لهاست و دوجو  هب  طورـشم  تسا ، فالتخا  دروم  یمومع  راکفا  رظن  رد  هک  یلئاـسم  دروم  رد  يددـع  تیرثکا  تموکح  لـصا  یـسایس ،
عفانم و اههورگ و  ددعت  رثکت و  یهورگ ، يدرف و  ياهيدازآ  قوقح و  تیاعر  هب  یتموکح  تردق  لامعا  ندوب  دودحم  یسایس ، يارادم 

تیبسن لصا  یندـم ، هعماج  توق  یـسایس ، لئاسم  هرابرد  راکفا  دازآ  هلداـبم  یمومع و  يوگتفگ  ثحب و  ناـکما  یعاـمتجا ، ياـهشزرا 
ناکما تردق ، هب  یسرتسد  ظاحل  زا  یعامتجا  ياههورگ  یسایس  يربارب  فلاخم ، فلتخم و  دیاقع  هب  تبـسن  لهاست  یـشزرا ، یقالخا و 

یندم ياهيدازآ  نیمـضت  نیمأت و  ياتـسار  رد  هیئاضق  هوق  لالقتـسا  یهورگ ، تارظن  غیلبت  قیرط  زا  تیرثکا  رب  يرکف  ياهتیلقا  لیدبت 
ینوناق نویـسیزوپا  دوجو  هتفاینامزاس و  تفلاخم  زاربا  ناکما  رگیدـکی و  زا  هوق  هس  لقادـح  لالقتـسا  اـی  اوق  کـیکفت  اـههورگ ، دارفا و 

ماظن اب  یـسارکومدلاربیل  ماظن  یلـصا  داضت  هک  لوصا  نیا  ققحت  یـساسا  ، مهم و  ياهرتسب  زا  میدهاش ، هک  روطنامه  دناهتفای . شرتسگ 
هک  دنراد  دوجو  هورگ  ودیسارکومد  هب  تبسن  یمومع  تاداقتنا  . تسا تموکح  یتسیرالوکس  الماک  یـشم  تسا ، یمالـسا ) ماظن   ) ینید
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هک مود  هورگ  - 2. دناهداد رارق  دـقن  دروم  ار  یـسارکومد  لوصا  هک  لوا  هورگ  - 1: دناهداد رارق  داقتنا  دروم  ار  یسارکومد  لکـش ، ود  هب 
رد دـناهدومن . هئارا  ییاهلحهار  هتبلا  هتـسناد و  يزاسهدایپ  لباق  ریغ  لـمع ، کـیتارپ و  هزوح  رد  اـما  دـناهتفریذپ ؛ رظن  رد  ار  یـسارکومد 

یتابثیب و تتشت و  هقرفت و  ورملق  یـسارکومد  نانآ ، رظن  هب  هک  میزادرپیم  لوا  هورگ  تارظن  رب  دیکأت  اب  هورگ  نیا  دیاقع  رکذ  هب  همادا ،
دننکیم و عیاض  ار  یلم  تدحو  يزاببزح ، رب  ینتبم  ياهمیژر  . تسا يدادعتسامک  یگیامیب و  ثعاب  تیرثکا و  يروتاتکید  هصرع  زین 

ثعاب يزابناملراپ ، تاباختنا و  دشک . یم  شتآ  هبار  رگید  ياج  هاگ  اجنیا و  هاگ  هک  دنروآیم  دوجو  هب  یلخاد  گنج  تلاح  عون  کی 
دایز دننکیم  تکرـش  یـسایس  ياهتیلاعف  رد  هک  یناسک  دادـعت  نوچ  دنـسرب . تردـق  هب  اتدـمع  هیامنایم  شوهمک و  دارفا  هک  دوشیم 

ددرگیم یبیرفماوع  شیازفا  ببـس  دوخ  رما  نیا  دوشیم و  هصالخ  یـصخش  عفانم  نیمأت  يارب  دارفا  شکمـشک  رد  یـسایس  يزاب  تسا ،
شالت اههدوت و  ییوجتذل  جرم و  جره و  هب  امازلا  یـسارکومد  نیدـقتنم ، نیا  دـید  زا  تسا . یمومع  عفانم  ندـش  شومارف  شاهجیتن  هک 

«، يدازآ ورملق   » هک دوشیم  مولعم  ددرگیم و  لیدبت  لذـتبم  موهفم  کی  هب  ماع ، عفن  موهفم  دوشیم و  رجنم  يدام  ییوجتاواسم  يارب 
تیهاـم یناـبم  لوصا و  دوپ  راـت و  رد  ماهبایـسارکومد  یناـبم  تیهاـم و  ندوب  مهبم  [2 .] تـسین تـیمک  رادـقم و  هداـم و  ورملق  زج  يزیچ 

نیرتیساسا زا  يرایسب  رد  رظنتدحو  داجیا  عنام  هک  میدهاش  ار  موهفم  نیا  زا  بیجع  يرثکت  عونت و  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یـسارکومد ،
ناعدبم و طسوت  یـسارکومد  دربراک  نخـس ، نیا  دهاوش  زا  تسا . هتـشاد  یپ  رد  زین  ار  یتاضراعت  اضعب  هدیدرگ و  حالطـصا  نیا  میهافم 

نوناق تموکح  تیرثکا 2 - تموکح  - 1 تسا : توافتم  موهفم  هس  رد  ویکـستنوم و ،...  كال و  وسور ، دـننام  نآ ، هدـمع  نازادرپهیرظن 
نخس دهاش  . دناهتـشاد یپ  رد  ار  نرق 20  رد  یـسارکومد  زا  فلتخم  ریباعت  هک  دنتـسه  یتاضراعت  ياراد  هک  تردق ؛ ياههورگ  ددـعت  - 3

تیادـه تکراـشم  تمـس  هب  هنوـگچ  تسا ؟ هنوـگچ  مدرم  نیا  تکراـشم  اـی  و  دـنایناسک ؟ هچ  مدرم »  » زا روـظنم  هـک  تـسا  نـیا  رگید 
ياهتراهم لغاشم و  نابحاص  هدرک ، لیـصحت  نادرم  ناتـسوپدیفس ، ییاراد ، نابحاص  یناـمز  مدرم  میدـهاش ، لوا  دروم  رد  دـنوشیم ؟

ود يربارب ، يدازآیربارب و  لصا  يدازآ و  لصا  نیب  ضراعت   ... . رگید و يدارفا  یناـمز  دـندوب و  اـهنیا  نادرم  طـقف  نـالاسگرزب و  هژیو ،
مدرم همه  رگا  هک  دوشیم  راکـشآ  هنوگ  نیدب  ضراعت  نیا  ضراعت . ياراد  هتبلا  دنایـسارکومد و  عاونا  نایم  كرتشم  لصا  هس  زا  لصا 

رگا تسا و  هعماج  رد  تلود  رمتسم  هدرتسگ و  تلاخد  مزلتـسم  يربارب  يرارقرب  هک  ارچ  تسا ؛ رطخ  رد  اهنآ  يدازآ  دنوش ، ضرف  ربارب 
هدروآرب قلطم  تروص  هب  زگره  یـسارکومد ، مهم  فده  ود  نیا  هجیتن  رد  دتفایم ؛ رطخ  هب  دارفا  يربارب  دـنوش ، هدرازگ  دازآ  مدرم  همه 

ملظ بلاق  رد  هک  تسا  داصتقا  هصرع  دربیم ، شیپ  طاطحنا  تمـس  هب  ار  اهیـسارکومد  ضراـعت ، نیا  هک  ییاـههصرع  زا  دـش . دـهاوخن 
رد يربارب  لــصا  ندوـب  يروـص  . دوـشیم ناــیامن  رتنییاــپ  ياــههدر  نارادهیامرــس  یتــح  فیعــض و  راــشقا  هـب  گرزب  نارادهیاــمرس 

هزوح هب  رظن  هزوح  زا  هدوب و  یمسا  هراومه  تاواسم  نیا  اما  تساهیسارکومد ؛ عاونا  رد  كرتشم  مهم و  یلصا  يربارب  دنچرهیسارکومد 
تصرف هک  تسا  نیا  شفده  هکلب  تسین ؛ دارفا  ندش  ربارب  يارب  تصرف  داجیا  یسارکومد  فده  تفگ ، ناوتیم  تسا . هدشن  دراو  لمع 

يدازآیدرف ياهيدازآ  یناگمه و  هدارا  نیب  داضت  . دنرباربان دارفا  زین  یـسایس  تکراشم  رد  یتح  دنـشاب و  رباربان  ات  دـهدب  اهمدآ  هب  ربارب 
خر یناـمز  موهفم ، ود  نیا  رد  داـضت  دنـشاب . رگیدـکی  اـب  دـیدش  داـضت  رد  تسا  نکمم  دـنتوافتم و  موهفم  ود  یناـگمه ، هدارا  يدرف و 

میژرهدراو تاداـقتنا  یگدـنیامن و  میژر  . دـشاب دارفا  اـب  قح  دـنچ  ره  تسا ، حـجرا  دارفا  تارظن  ربارب  رد  يددـع  تیرثکا  هک  دـیامنیم 
هتـشاذگ يرانک  هب  مدرم  تاباختنا ، زا  سپ  دوشیم و  ناگدـنیامن  باختنا  ناـمز  هب  دودـحم  طـقف  یـسارکومد ، رد  يدازآ  یگدـنیامن و 

ورهناـیم و هدـننکباختنا  يار  . دوشیمن سکعنم  هدـش  زاربا  دـیاقع  تدـش  توـق و  تیرثـکا ، رب  ینتبم  تاـباختنا  رد  نینچمه  دـنوشیم .
يار دوخ  حجرم  درف  هب  هدنهديار  یهاگ  نیا ، رب  هوالع  زرابم . دهعتم و  هدننکباختنا  ممصم و  هدننکباختنا  يار  اب  تسا  ربارب  لدتعم ،

یناــبم اــب  یــسارکومد  هـب  لوــصو  ياــهشور  ضراــعت  . دــهدیم يار  دراد ، ترفن  وا  زا  رتــشیب  هـک  یــسک  هـیلع  هــکلب  دــهدیمن ؛
بوانت هب  هزورما  هک  تسا  نیا  رما  نیا  مهم  دـهاوش  زا  دـننادیم . ضراعتم  رگیدـکی  اب  ار  یـسارکومد  رهاظ  نطاب و  نیدقتنمیـسارکومد ،

اب هنابیرفماوع  یتسیشاف و  یتح  یتسیشرانآ و  کیتارکومدریغ ، ياههویـش  زا  ناگبخن  یـسارکومدلاربیل ، ياهروشک  رد  دوشیم  هدهاشم 
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رد تیرثکا  تیحالـص  مدع  اطخ و  ناکما  . دننکیم تکرح  تیمکاح  هب  لوصو  تهج  رد  تاطابترا ، رـصع  نردـم  رـصانع  زا  يریگهرهب 
اهنت هن  تیمک ، هک  میدهاش  تسا و  تیرثکا  طسوت  میمصت  ذخا  هلزنم  هب  يریگيار ، رما  میقتسم  هجیتن  عقاو  ردیـسایس  ياهيریگمیمـصت 
تفگ ناوتیمتیرثـکا  دادبتــسا  زورب  ناـکما  . دزاـسیم عیاـض  ار  اـهنآ  بـلغا  هـکلب  درادـن ؛ یپ  رد  ار  رما  حالــص  تـقیقح و  تـیفیک و 

دـهدیم و رتدـنمورین  فرط  هب  ار  قح  هک  تسا  نوناق  یعون  تیرثکا  لصا  اریز  دوشیمن ؛ رکنم  ار  بلغ » نمل  قحلا   » نوناق یـسارکومد ،
تیرثکا هک  تسا  تلع  نیا  هب  هکلب  تسا ؛ تقیقح  فرعم  دراد و  قح  تیرثکا  هک  تسین  نیا  تیلقا ، رب  تیرثکا  تیولوا  يزوریپ و  تلع 

هچ اـت  تاـباختنا ، هجیتن  مدرم و  يار  هک  هدـش  حرطم  ناوارف  لاؤس  نیایریذـپانذوفن  مومع و  ءارآ  راـکفا و  بیرف  رطخ  . دراد يرتشیب  روز 
رد تکرـش  زا  نادنورهـش ، زا  یگرزب  رـشق  هک  تسا  حرطم  هزورما  هلأسم  نیا  نینچمه  تسا ؟ مدرم  یعقاو  هدارا  هدـننک  سکعنم  هزادـنا 
هس ره  هب  دش ، یعـس  قیرط  نیا  زا  هراشا و  یـسارکومدلاربیل  بیاعم  زا  يرایـسب  راتـشون ، نیا  ردیریگهجیتن  . دننکیم يراددوخ  تاباختنا 
رب یسارکومدلاربیل  بیاعم  يور  هب  اهمشچ  نتـسب  يراگناهداس و  زا  ار  لوا  هورگ  : دوش هداد  خساپ  نینچ  لیلحت  يادتبا  رد  روکذم  هورگ 

[ ------ 3 .] دنک یهن  يرشب  ياهدرواتسد  هب  قلطم  ییانتعایب  زا  ار  موس  هورگ  ودناسر  يرای  هار ، صیخشت  رد  ار  مود  هورگ  ، دراد رذح 
هتشر دشرا  سانـشراک  --------------------------------------------------------------------------*  

عوضوم نوماریپ  اونیود  نلآ  تالاقم  هلسلس  هب  رتشیب ر.ك . عالطا  يارب  [ Liberal Democracy[2 [ 1] نارهت هاگشناد  یسایس  مولع 
نمهب و یلا  هامریت 1362  دادرخ و  خروم  یلا 78  ياههرامش 69  زا  يداصتقا ، یسایس ـ  تاعالطا  هدازردان ، گرزب  همجرت  یـسارکومد ،

هیرـشن لاربـیل ،» یـسارکومد  دـقن  هیواز  زا  ینید  يرـالاسمدرم  هب  يدرکیور  (، » 1382  ) مارهب یمظاـک ، ناوخا  عـبنم : هامدنفسا 1372[3 ]
http://www.siasatema.com/NSite/FullStory/News/? 1382 ناتـسمز هرامـش 20 ، متفه ، لاس  یمالـسا ، هاگـشناد 
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تلاصا قالخا  هیرظن  نردم ؛ ینیبناهج  رب  يدمآرد 

* ینارهمژوب نسح  رتکد 
قالخا و يدرفارف  عبانم  شریذـپ  تیحیـسم ، ناتـساب و  نانوی  رد  بلاغ  ینیبناـهج  < اطـسو نورق  تاـیرظن > بتاـکم و  برغ > هشیدـنا 
، تشاددای نیا  عوضوم  میـشابیم . مه  اب  یناـسنا  یناـهیک و  روما  قیفلت  دـهاش  نردـم ، لـبقام  رکفت  رد  تسا . هدوب  اـهنآ  ربارب  رد  میلـست 

رییغت دیاب ، ار  یقالخا  شرگن  رد  لوحت  نیرتمهم  دشابیم . سناسنر  زا  سپ  یفسلف  یتفرعم - تالوحت  زا  هدمآرب  یقالخا  شرگن  یسررب 
هـشیر هک  دشابیم  لیـصا  یگدنز  نامرآ  نردم ، رـصع  یقالخا  نامرآ  نیرتگرزب  . تسناد یقالخا  ياهرواب  هیجوت  هوحن  یقالخا و  عبانم 

، یتنس یسانشیتسه  هب  تبسن  یلمع  يرظن و  طابترا  عطق  اب  دراد . نردم  یـسانشتفرعم  هب  یتنـس  یـسانشیتسه  کیزیفاتم و  زا  رذگ  رد 
ییارگملع ییارگلقع ، داینبدوخ ، ناسنا  ریظن  ییاههدـیا  حرط  تفرگ . رارق  ناسنا  ياهرواب  فطاوع و  ورملق  رد  یقالخا  ياهشزرا  عبنم 

ار نردـم  رـصع  دـناهدیدرگ . نیودـت  هئارا و  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، تیعجرم  عون  ره  درط  یفن و  تهج  رد  یگمه  يروحمناـسنا  و 
ناونع تحت  فلتخم  یلیلحت  ياههتـشون  رد  نامرآ ، نیا  زا  تسناد . لیـصا  تاـیح  ققحت  يارب  یلمع  يرظن و  ياهلادـج  رـصع  ناوتیم 

زا دـعب  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  هیرظن  نیا  يریگلکـش  ینابم  تامدـقم و  هک  تسا  مزال  هتبلا  دوشیم . هدرب  مان  تلاصا » قـالخا  هیرظن  »
مظن تشاد و  دوجو  ناسنا  دوجو  زا  نوریب  رد  یقالخا  لوصا  عبنم  زکرم و  یتنـس ، رکفت  قباطم  . دریگ رارق  ثحب  دروم  تلاصا  هیرظن  نآ ،

شزرا تیمها و  هسفن  یف  [ 1 «] یناهیک مظن  ، » یـشرگن نینچ  قباطم  دشیم . هتـسناد  قالخا  يارب  مزال  ياهرایعم  دجاو  یناهیک ، فده  و 
[2 .] تسا هدـهاشم  لباق  نوطالفا  تایرظن  رد  ياهژیو  تروص  هب  لثم » ملاـع   » ناونع تحت  شرگن ، نیا  هک  تشاد  یهجوت  لـباق  یقـالخا 

نیتسوگا طسوت  ادتبا  شخرچ ، نیا  هیلوا  ياههشیر  تفای . شخرچ  [ 3 «] نورد هب  نوریب   » زا یقالخا  عبانم  جیردت  هب  دیدج ، رصع  رد  یلو 
ادتبا شخب ، نیا  رد  تفای . یعیدب  ًالماک  لیامش  تراکد  طسوت  سپـس  تفرگ و  دوخ  هب  ینودم  تروص  تیحیـسم ، ینیبناهج  نورد  رد 
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رب رگید  نردــم ، تاــیقالخا  هـک  تـسا  يرورــض  يدــیلک  هـتکن  نـیا  رکذ  تـسا . هــتفرگ  رارق  یــسررب  دروــم  شخرچ  نــیا  دــنیارف 
یسانشتفرعم رتهب ، ترابع  هب  دنتسه . یسانشتفرعم  زا  یساکعنا  هکلب  دنتسین ؛ یکتم  کیزیفاتم  ثحابم  نردماشیپ و  ياهیسانشیتسه 

هدوب اهنآربارب  رد  میلست  قالخا و  يدرفارف  عبانم  شریذپ  تیحیسم ، ناتـساب و  نانوی  رد  بلاغ  ینیبناهج  . تسا هتفرگ  رارق  قالخا  همدقم 
هدشیم لماش  ار  یعامتجا  لاسنهک  ياهتنـس  یناهیک و  روعـش  دنوادخ ، نایادخ ، ریظن  يروما  دـناهدوب و  رثکتم  عبانم  نیا  هچرگ  تسا .

رد دوب . هدش  راذگاو  ناسنا  هب  هن  اهنآ و  هب  یقالخا  تاعزانم  يرواد  یبایزرا و  يانبم  هک  دوب  نیا  اهنآ  همه  رد  كرتشم  هتکن  یلو  تسا ؛
، یتسه ناهج  تعیبط و  مظن  نوچمه  یتالوقم  هب  نتخادرپ  میـشابیم و  مه  اـب  یناـسنا  یناـهیک و  روما  قیفلت  دـهاش  نردـم ، لـبقام  رکفت 
یقالخا و ياههغدـغد  اب  یعون  هب  هکلب  دوبن ؛ ناـنوی  نادنمـشیدنا  هعیبطلادـعبام  ًاـنایحا  اـی  یتفرعم و  قیـالع  يرـس  کـی  ساـسارب  ًاـفرص 
، یقالخا رظن  زا  دهدیم . [ 4 «] دوخ رب  طلست   » تردق ناسنا  هب  تینالقع  نامه  ای  درخ  نوطالفا ، رظن  زا  . دوب هدروخ  هرگ  زین  اهنآ  یعامتجا 

تیصخش یناقوف  شخب  تسیابیم  یبولطم  نینچ  ققحت  يارب  دشاب و  دوخ  زا  رتيوق  دوخ و  رب  طلـسم  هک  تسا  یـسک  لوبق  دروم  ناسنا 
هب یقالخا  بولطمان  تیعضو  رد  درف  تروص ، نیا  ریغ  رد  [ 5 .] دشاب طلسم  لایما ) تاساسحا و   ) تیصخش نودام  شخب  رب  لقع )  ) ناسنا

ناسنا يدوجو  تاحاس  مامت  دیاب  هک  تسا  هتشاد  هراشا  ررکم  تسا و  هدوب  دقتعم  ناسنا  تیصخش  بتارمهلـسلس  هب  نوطالفا  دربیم . رس 
رد تدحو  بارطضا ، یهاوخهدایز و  ربارب  رد  شمارآ  زا : دنترابع  یتینالقع  نینچ  تارمث  يو ، رظن  زا  [6 .] دنریگ رارق  تمکح  هرطیس  رد 

یلو دنسانشیم ، تیمسر  هب  ار  قوف  ياههغدغد  ناگمه  ًارهاظ  هچرگ  [7 .] یمظنیب ربارب  رد  یتیریدمدوخ  یگتفشآ و  یگدنکارپ و  ربارب 
تینالقع هب  يزیچ  هچ  هک  دوش  لاؤس  دـیاش  دراد . دوجو  نازادرپهیرظن  زا  يرایـسب  اـب  نوطـالفا  ریـسفت  ياوتحم  نیب  يداـیز  ياـهتوافت 

لقع و هلوقم  یتسه ، ناهج  زا  هک  یـصاخ  یقلت  ساسا  رب  يو  دهدیم ؟ لیکـشت  يزیچ  هچ  ار  نآ  ياوتحم  دـشخبیم و  رابتعا  ینوطالفا 
یعاـمتجا یقـالخا و  ياـهشزرا  زا  يرایـسب  تلادـع و  ریخ ، ییاـبیز ، تفرعم ، تقیقح و  نوطـالفا ، رظن  زا  دـنکیم . نیودـت  ار  تـفرعم 

لباق دناهدیهر ، ایند  راغ  تراسا  زا  هک  نامیکح  طسوت  طقف  گرتس ، تقیقح  نیا  دنتسه . ییاروام  ییوگلا  زا  فیعـض  یـساکعنا  يویند ،
هیکت ایند  هدنوش  انف  تابثیب و  رادیاپان ، روما  رب  دیابن  تلیـضف ، تفرعم و  بسک  يارب  تسا و  حابـشا  اههیاس و  دومن  ایند  دشابیم . كرد 

لثم ملاع  دوشیم . هدام  ملاع  ربارب  رد  لثم  ملاع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دراد  هشیر  یتسه  يـالاب  هبترم  رد  تینـالقع ، هاگتـساخ  هناـخ و  درک .
هب هکلب  میوشیمن ؛ رتکیدزن  لثم  ملاع  هب  طقف  میوریم ، رتارف  نامدوخ  زا  هک  ردـقچ  ره  اـم  تسا . يداـم  ریغ  ریغتیـال و  يدـبا ، یملاـع 

لوحت رییغت و  رد  ار  روما  همه  هک  جیار  رواب  فالخرب  [8 .] یلدب یلعج و  دوخ  هن  یقیقح و  دوخ  هب  هتبلا  میوشیم . رتکیدزن  زین  نامدوخ 
هتخیمآ انف  يدوبان و  اب  نآ  روما  همه  دراد و  رارق  تایح  هبترم  نیرتلزان  رد  نوچ  تسا . هداـم  ياـیند  ّصاـخ  لوحت  رییغت و  نیا  دـنیبیم ،

ياههدـیا  » هاگیاج ناسنا  لقع  دراد . دوجو  العا  دـح  رد  مه  رارق  تابث و  دراد . دوجو  نآ  دـح  نیرتـالاب  رد  تاـیح  لـثم  ملاـع  رد  تسا .
، نوطـالفا تاـیرظن  قباـطم  . دنتـسه ناـسنا  ینامـسج  يداـم و  دـعب  هب  قلعتم  اـهشهاوخ  لاـیما و  هک  یلاـح  رد  دـشابیم ؛ [ 9 «] ریخ یلثم 

تـسا یـسک  مه  فوسلیف  دومن . جارختـسا  لثم  ملاع  نوچمه  يدرفارف ، عبانم  زا  دیاب  ار  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  یبایزرا  ياهكالم 
ياهزوح اب  طابترا  رد  يدرف و  هزوح  يارو  ار  تسایـس  قـالخا و  تینـالقع ، تسا و  تاـیح  يدـبا  قیاـقح  كرد  قشاـع  دـنمقالع و  هک 

راغ راتفرگ  دـشابیم ، رذـگدوز  ياهشهاوخ  تاذـل و  نیمه  ناشهقالع  هطیح  هک  یلومعم  دارفا  هک  یلاح  رد  دـنکیم . وجتـسج  یلاعتم 
یحیسم ملکتم  کی  يو  تفای . همادا  نیتسوگآ  نامز  ات  دنور  نیا  یحیـسم ، ینیبناهج  رد  . دنرادن لثم  ملاع  هب  یهار  دنتـسه و  هدام  ملاع 

رد لوحت  يارب  مزـال  هیلوا  داوم  یحیـسم ، تاـیهالا  یلو  دوب . لـئاق  یلاـعتم  یـشزرا  تقیقح ، نیرتـالاب  ناوـنع  هب  دـنوادخ  يارب  هک  دوـب 
روهظ هولج و  یلو  تسا ، ناـسنا  هکنآ  اـب  مالـسلا  هیلعحیـسم  هک  تروـص  نیدـب  داد ؛ رارق  نیتـسوگآ  راـیتخا  رد  یقـالخا  عباـنم  شخرچ 

هفـسلف دادیم . رارق  [ 10 «] نورد هبرجت   » ار راـیعم  كـالم و  فلتخم ، یقـالخا  ینید و  روما  تاـبثا  يارب  يو  . دـشیم هتـسناد  زین  دـنوادخ 
اذل دوشیم . لئاق  نآ  يارب  تلاصا  دـهدیم و  يرـشب  هدارا  ًاتیاهن  ینالقع و  ناوت  هشیدـنا و  تاکاردا ، هب  يدایز  رابتعا  نزو و  نیتسوگآ 

ناهرب ای  مظن  ناهرب  رب  هیکت  اب  هک  نویهالا  زا  يرایـسب  فالخرب  يو  دوشیم . درف  نورد  رب  زکرمتم  يدایز  دح  ات  تفرعم ، قالخا و  عبنم 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


زا . دهدیم رارق  [ 11 «] ینورد ياههدیا   » رب نورد و  رد  هکلب  نوریب ، رد  هن  ار  شتابثا  يانبم  دندوب  دـنوادخ  دوجو  تابثا  ددـص  رد  تیلع ،
تفاـیرد يدـنوادخ  زا  ار  ناـمیقالخا  ینید و  یگدـنز  رد  زاـین  دروم  فلتخم  ياـهیبایزرا  اهدرادناتـسا و  اـهناسنا  اـم  نیتسوگآ ، رظن 

حور ساسا  دنوادخ  ناسنا و  ساسا  حور » . » دراد هنال  اهناسنا  همه  دوجو  رد  دنوادخ  [ 12 .] تسا كرد  لباق  يورگنورد  اب  هک  مینکیم 
، نیتسوگآ رظن  زا  . دشخبیم تفرعم  تایح و  حور  هب  مه  دـنوادخ  دـهدیم  تایح  مسج  هب  حور  هک  هنوگنامه  اذـل  دـهدیم . لیکـشت  ار 

یتاذ یگتـسباو  قلعت و  هب  میناوتیم  هک  تسا  يورگنورد  قیرط  زا  ام  تسا . یقـالخا  تلیـضف  تقیقح و  لـقع ، ياـنعم  عبنم و  دـنوادخ 
دوجو رد  يدرفارف ، ملاع  رب  مدـقم  یناسنا  ياهشزرا  همـشچرس  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  میربب . یپ  یناـسنا  يارو  یلاـعتم  روما  هب  ناـسنا 

رد ار  اهنآ  يدرف  تروص  هب  میناوتیم  میدرگب ، یقالخا  ینالقع و  كرتشم  لوصا  لابند  هب  هکنیا  زا  لـبق  دراد . هشیر  اـهناسنا  کـیکی 
هب ندیـسر  هار  میوشیمرتکیدزن . دنوادخ  هب  میوریم ، ورف  دوخ  رد  رتشیب  هک  ماگ  ره  مینک . وجتـسج  نامدوخ  دوجو  رد  ینورد  يرفس 
زا دراد . تراکد  نوطالفا و  اب  یقیمع  ياهتهابـش  اهتوافت و  نیتسوگآ ، یتفرعم  یقالخا و  هیرظن  [13 .] درذگیم نورد  زا  یلاعتم  روما 

؛ تسناد یقـالخا  ياههدـیا  زا  يرایـسب  فـطع  هطقن  ار ، يو  ناوـتیم  دـشابیم و  تراـکد  نوطـالفا و  طساودـح  نیتـسوگآ  روـلیت ، رظن 
بتارمهلـسلس یتنـس  ینیبناهج  رد  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  [15 .] تخاس مهارف  ار  [ 14 «] نردم يورگنورد   » هب راذـگ  هنیمز  ًاصوصخم 

رد ام  یبایزرا  ياهكالم  یـشنیب ، نینچ  قباطم  دـندشیم . فیرعت  رگیدـمه  اب  لماعت  رد  یناهیک ، بتارمهلـسلس  ناسنا و  نورد  يدوجو 
لئاـضف تفرعم و  نردـم ، رـصع  رد  یلو  دوش . فیرعت  یتسه  ناـهج  بتارمهلـسلس  اـب  طاـبترا  رد  دـیاب  یقـالخا ، ياهتلیـضف  تفرعم و 

هب تفرعم  قالخا و  هزوح  رتهب ، ترابع  هب  دوشیم . لصاح  درف  تینهذ  زا  هتـساخرب  هکلب  ناـهج ، شخبیلاـعت  مظن  زا  ثعبنم  هن  یقـالخا 
یسانشیتسه لیذ  قالخا ، زا  تبحـص  یتنـس  ینیبناهج  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ لمع  يرـشب  یناسنا و  تفرعم  هب  هتـسباو  يریغتم  ناس 

ریثأت و دراد . همادا  زین  ناکامک  هک  تخادنا  يدیدج  ًالماک  ریـسم  رد  ار  هفـسلف  تراکد ، دیدج  ياهباوج  اهلاؤس و  . تفاییم ادیپ  انعم 
رییغت عورـش  هطقن  تسیابیم  ار  تراکد  اذل  دناهدناوخ . زین  نردم  هفـسلف  ردپ  ار  يو  هک  تسا  يدـح  هب  تراکد  یفـسلف  ياههدـیا  ذوفن 

دنوادخ دوجو  تابثا  هاگیاج  تسا  دقتعم  نیتسوگآ  دننام  هک  ارچ  تسا ؛ ینیتسوگآ  ًاقیمع  تراکد  برشم  . تسناد یبرغ  رشب  ینیبناهج 
هاگیاج تخاس و  زیامتم  ینیتسوگآ  ییارگنورد  زا  الماک  ار  نآ  هک  تفرگ  رارق  يریسم  رد  تراکد  ییارگنورد  دراد . رارق  نورد »  » رد

رد هشیر  تلاصا  هدـیا  . ناهج ناـسنا و  نیب  هن  تسا و  یناـسنا  دارفا  نیب  یعوضوم  قـالخا  تراـکد ، رظن  زا  دیـشخب . يو  هب  يزاـسنارود 
فالتخا و اههاگدید ، عونت  هب  هجوت  اب  دومن . حرطم  ار  نآ  میقتسم ، لصفم و  روط  هب  هک  دوب  يرکفتم  نیلوا  طارقس  دراد و  ناتساب  نانوی 

نیب ناتـساب ، نانوی  يرکف  تارظانم  رد  ناوتیم  ار  نآ  هنومن  تسا و  هتـشاد  دوجو  هرود  نیا  رد  لیـصا ، یگدـنز  تیهام  رـس  رب  يریگرد 
، دنتشاد دیکأت  یناسنا  تاذل  رب  هک  اهتسیفوس  رظن  زا  دومن . هدهاشم  وطسرا  نوطالفا و  طارقس ، ریظن  ینافوسلیف  ییاطـسفوس و  نافوسلیف 
زا يرثا  ییارگتذـل ، هک  دـندوب  دـقتعم  لباقم  فیط  یلو  دـشابیم . نورد  تذـل  يافیتسا  دـشابیم ، تلاصا  هدـنهد  ناشن  هک  يزیچ  نآ 
ای شاب » تدوخ  «، » درادـن نتـسیز  شزرا  هدومزآان  یگدـنز   » ریظن طارقـس  زا  يریباعت  هنومن ، ناونع  هب  تشاذـگ . دـهاوخن  یقاب  تلاـصا 
زا ًاصخشم  یطسو -  نورق  هرود  رد  نینچمه  . دشابیم لیصا  یگدنز  لابق  رد  يو  تیـساسح  رگنایب  هک  تسا  هدش  لقن  شاب » ار  تدوخ  »
زا هرود  نآ  رد  تلاصا  هدـیا  عورـش  دـندشیم . مهف  مه  اب  هتـسبمه  ینید ،» قالخا  تلاصا و   » رما ود  سناسنر - لئاوا  ات  نیتسوگآ  هیرظن 

. دراد ار  طلغ  زا  تسرد  روما  يدوهـش  ای  ینورد  كرد  ناوت  ناـسنا  و  [ 16 «] دراد ام  نورد  رد  ییادن  قالخا   » هک دـش  عورـش  داقتعا  نیا 
هک دوب  نیا  تیحیـسم  تاـیهالا  رد  مهم  تاـکن  زا  دـشابیم . ینید  تاـیقالخا  تیعبت  شریذـپ و  هب  طونم  ناـسنا ، هرهوج  ییافوکـشدوخ 

ناسنا و زرم  یقالخا ، دـشر  رد  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  دراد و  زین  یتاـیهالا  هبترم  نأـش و  [، 17] رسپ نامه  ای  مالسلا  هیلعحیسم  ترـضح 
رایـسب یگتـسجرب  نیتسوگآ ، ياههشیدنا  رد  يرواب  نینچ  ددرگیم . لیکـشت  تقیقح  کی  ددرگیم و  فذح  ًاتیاهن  گنرمک و  دنوادخ 

ار دوخ  دـنوادخ ، رد  ناسنا  دـشابیم . شتیـصخش  قمع  رد  درف  يورگنورد  ای  نتفر  ورف  دـنوادخ  كرد  هار  يو ، رظن  زا  تفاـی . يرتشیب 
نورد و يادن  نیب  دنویپ  هدـجه ، هدـفه و  نرق  یفـسلف  قیمع  ياهشخرچ  عاعـش  رد  جـیردت  هب  . دـسریم لیـصا  دوخ  هب  دـنکیم و  ادـیپ 
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نورد رب  دـیکأت  یتـح  درک . ادـیپ  تیعوضوم  ینورد  يادـن  تفاـیرد و  ِدوـخ  هدـش و  هدـیرب  دـنوادخ و ...  سوـگول ، نوـچمه  یقیاـقح 
هب ندیـسر  هار  نیتسوگآ  دننام  هک  دوبن  هنوگنیا  دش و  هتـسناد  زین  دنوادخ  نوچمه  يدرفارف  روما  یفن  اب  مزالم  يواسم و  ییارگنورد ) )

نییعت ار  شدوخ  شقن  تسیابیم  شدوخ  سک  ره  دوشیم و  هجاوم  شدوخ  اب  تالاح  همه  رد  ًافرـص  درف  هکلب  دشاب ؛ نورد  زا  دـنوادخ 
دیاب شدوخ  سک  ره  تسین . نارگید  زا  دـیلقت  لباق  ًادـبا  ًالـصا و  دراد  رارق  درف  روحم  رب  هک  تهج  نآ  زا  تیقالخ  ییافوکـش و  دـنک و 
راشف تحت  ار  نآ  دـیابن  ناونع  چـیه  هب  صخـش و  رب  یکتم  ًالماک  تسا  يرما  ییافوکـشدوخ  دـنک . فیرعت  ار  شبولطم  یگدـنز  کبس 

یتیراع یگدنز  کی  شریذـپ  درف و  يداینبدوخ  لالقتـسا و  یفن  لداعم  نارگید ، اب  ندـش  ناسمه  هغدـغد  درک . فیرعت  نوریب  اب  قابطنا 
؛ تسا هدـش  هئارا  ینوگانوگ  ریـسافت  تلاصا  قـالخا  دروم  رد  ددرگیم . نیریاـس  لاـبق  رد  درف  ندـش  راوهدرب  لاـعفنا و  ثعاـب  هک  تسا 
رد ياهدع  تعیبط ، رب  طلست  رد  ياهدع  یعامتجا ، نوگانوگ  عجارم  ریاس  نارگید و  زا  لالقتـسا  بسک  رد  ياهدع  تذل ، رد  ارنآ  ياهدع 
ره راهظا  هویـش  دراد و  ار  دوخ  صوصخم  هیور  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  تلاصا  قالخا  يروحم  هدیا  یلو  دناهدید . تعیبط و ...  اب  دـنویپ 
نآ نارگید  زا  راونومیم  دـیلقت  روط  هب  شالت  ای  درط و  ار  نآ  ناوتیمن  هک  يروطب  تسا ؛ نیزگیاج  لباق  ریغ  درف و  هب  رـصحنم  صخش ،

تیعقاو هنالوئسم  دوش و  هجاوم  شدوخ  اب  یتقادصیب  یبیرفدوخ و  سرت ، نودب  درف  هک  تسا  نیا  ینییآدوخ  همزال  . تخاس نیزگیاج  ار 
رگا اذل  ینید . یسایس و  یتردق ، ياهداهن  هدهع  زا  هن  دیآیمرب  ریذپتیلوئسم  درف  هدهع  زا  طقف  ناسنا  ییافوکشدوخ  دریذپب . ار  شیوخ 

هب دنراد و  یلقتسم  شزرا  کنیا  دندشیم ، هتفرگ  رظن  رد  نتـسیز  یقالخا  يارب  یهار  رازبا و  یـشخب  ققحت  دوخ  دوخ و  اب  تقادص  البق 
طوسبم روط  هب  مهدزون  نرق  رد  هچین  هک  تفر  شیپ  يدح  ات  قالخا ، تلاصا و  فاکش  هنماد  [ 18 .] دنتسه تیمها  ياراد  ناشدوخ  رطاخ 

هب مارتـحا  همزـال  دیـسر - دوـخ  جوا  هب  تناـک  رکفت  رد  هک  یتراـکد - تنـس  قباـطم  . درک لالدتـسا  ود  نیا  يریذـپانعمج  رد  لـصفم ، و 
هک تسانعم  نادب  نیا  دوش . هتخانش  تیمسر  هب  دیاب  هک  دراد  ییافوکشدوخ  زا  یصاخ  یقلت  يدرف  ره  دشابیم . يدازآ  يدرف ، تینالقع 

ياهتنـس اهشقن و  هعماج و  رب  درف  تیولوا  . ) دراد تیعقاو  هب  ار  شدوخ  يدرف  لقتـسم و  هار  سک  ره  هک  میتسه  ییادج  ياهناسنا  ام 
رکفت رد  هچرگ  دـیماجنا . ییارگدرف  هب  قالخا  هزوح  رد  يدرف ، لقتـسم  نهذ  هب  یتینالقع  ای  هبرجت  عون  ره  عبنم  ندـش  یکتم  ( یعاـمتجا

دوخ تیدرف  دـیدرگ ، هراشا  هک  روط  نامه  يرگنـشور ، تضهن  رد  رظن  دروم  درف  یلو  دریگیم ؛ رارق  قالخا  عوضوم  درف  زین ، کـیتنامر 
یقالخا تیجح  یتفرعم و  شزرا  يدرفارف  روما  دنادیم . دنوادخ  نید و  تنس ، هعماج ، ریظن  یجراخ  رما  ره  زا  لالقتسا  بسک  نویدم  ار 

رادـتقا عبنم  عوـن  ره  درط  ندـنامدرف ، ندوـب و  درف  همزـال  تسا . هتفرگ  رارق  درف  تیاـضر  هدودـحم  رد  زیچ  همه  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ 
. ----------- دشابیمن يرگنشور  تضهن  رد  دوجوم  ییارگلقع  ییارگهبرجت و  نیب  یتوافت  ثیح  نیا  زا  دشابیم . يدرفارف  ینوریب 

[1] هاگـشناد یملع  تئیه  وضع  ---------------------------------------------------------------------* 
Ontic Order[2] Taylor, Charles, Sources of the self, p: 126[3] Outside to Inside Turning[4]
دـحاو و تیلک  کی  لیذ  رد  ار  ناـسنا  نردـم ، هرود  یـسانشناسنا  [ Self Mastery[5]   Taylor, Charles, ibid, p 115[6

يارب یفیک  ياهرایعم  دریگیم و  هدـیدان  ار  یتنـس  یـسانشناسنا  رد  جـیار  بتارمهلـسلس  دـنکیم و  هعلاظم  هژوس  ناونع  تحت  یناـسمه 
ییادز درکراک   » ًاحالطصا هک  ار  تیعـضو  نیا  دنکیم . درط  ار  ناسنا  دوجو  رد  نوگانوگ  زئارغ  لایما و  تالاح ، یقالخا ، يراذگـشزرا 

هطقن ناسنا ، هب  ینونزاید  شرگن  درط  اب  هچین  مهدزون  نرق  رد  تسا و  هدرک  حرطم  مویه  راب  نیلوا  يارب  دـناهدیمان ، ناـسنا » تیـصخش  زا 
Taylor, Charles, ibid, p 116[8] Taylor, Charles, ibid, p 124 - 126[9] The Idea [ 7 .] دوب یشرگن  نینچ  جوا 

دـض ریـسفت  هک  نردـم  درکیور  لباقم  رد  ًاـقیقد  [ of The Goods[10] Innate Experience[11] Innate Ideas[12
Taylor, Charles, ibid, p 135 - 136[14] Modern Inwardness[15] Taylor, [ 13 .] دراد درف  دوجو  زا  یتاـیهالا 
: عبنم  Charles, ibid, p 141[16] Morality has a voice within[17] Son[18] Taylor, Charles, ibid, p 64
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<div class="e>

ییاریپ نید  شبنج  نارکفتم  یسایس  هشیدنا 

دبتـسم ردتقم و  ياهتلود  ( نویـسامرفر ) ییاریپ نید  شبنج  هرود  رد  تسا  هدـش  هتفگ  یفیـصوت ، هلاقم  نیا  رد  : هدـیکچ ملاع  نمحرلادـبع 
همادا ییاریپ  نید  . دندمآ دوجو  هب  يدربرود  یخیرات  ياههنماد  اب  يداصتقا  یسایس و  ياهشبنج  و  يرگادوس ، ياهشور  اهنامرآ و  دیدج ،

هدـش هتفگ  هتـسناد و  دـیامن  رارقرب  ار  اسیلک  رد  یگدـنیامن  ماظن  دودـحم و  ار  پاپ  رادـتقا  تشاد  رظن  رد  هک  اسیلک ، رد  ییاروش  شبنج 
یلدـمه يرگادوس  تایرظن  اب  يداصتقا  راک  دـنور  رد  ییاریپ  نید  . تسا هدوب  یتسیلانویـسان  تاساسحا  رگناـیامن  اهتـساوخ  نیا  هک  تسا 

نایاورنامرف زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  و  تفگ ، نخس  نایاورنامرف  یهلا  قوقح  زا  هدش ، تلود  قلطم  تردق  ناهاوخ  یـسایس  ظاحل  زا  درک و 
همادا رد  هلاـقم  نیا  . دوب گـنهامه  یـسایس  تردـق  تموکح و  ندرک  زکرمتم  دروم  رد  نارگادوس  تساوخ  اـب  یناوخارف  نیا  . دـناوخ ارف 

شیرلوا نوتـــشنالم ، پــیلیف  نولاــک ، ناژ  رتوــل ، نیتراـــم  ینعی  شبنج ، نــیا  یلـــصا  نارکفتم  یـــسایس  هشیدـــنا  دوــخ ، یـــسررب 
نآ نارگ  داـجیا  ییاریپ و  نید  شبنج  هب  طوبرم  ثحب  زا  يریگ  هجیتن  کـی  اـب  هدرک و  حرطم  ار  سکاـن  ناـج  و  یگنیوزاـی ،) ) یلگنیوس

یلادوئف يدادبتسا  تموکح  دودح 300  هب  مهدزناش  هدس  ياهزاغآ  رد  هک  ناملآ ، رد  ( نویسامرفر ) ییاریپ نیدهمدقم  .1. تسا هداد  نایاپ 
نیتسخن یناقهد 25 1524 ، گنج  نآ  اب  هارمه  ییاریپ و  نید  شبنج  . دـش زاغآ  تشاد ، رارق  روتارپما  کی  نامرف  ریز  دوب و  هدـش  میـسقت 

قوقح و هدکـشناد  رایـشناد   )*( رد ورین  نآ  يرگحالـصا  هلحرم  نیتسخن  ناملآ و  رد  مسیلادوئف  اب  يرگادوس  هوابون  يورین  گرزب  زیتس 
(---------------------- هحفص 144  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشنادنارهت  هاگشناد  یسایس  مولع 

هدــس ياـهزاغآ  مهدزناـپ و  هدــس  رد  . دوـب اـپورا  ----------------------------------------------------------
اب یـضارا  اهرهـش و  یخرب  رد  يداصتقا  دـشر  اما  . دوب دـشر  لاح  رد  ناملآ  عیانـص  نوگانوگ  ياههزوح  رد  هنارگادوس  طیاور  مهدزناش 

یلمع يرکف و  ییاتسیا  . دوب یلادوئف  یـسایس  یگدنکارپ  يداصتقا ، هدیدپ  نیا  ببـس  . دوب هارمه  رگید  ياهراپ  رد  يداصتقا  لاوز  دوکر و 
هزرابم یلادوئف ، طباور  . دنتفریم رامش  هب  يداصتقا  یعامتجا و  لماکت  عناوم  ناییاتـسور  زا  یلادوئف  یـشکهرهب  اهاتـسور و  رد  نوزفازور 

برغ بونج و  زا  نایـضاران ، تیوـضع  اـب  یفخم  ییاـهنامزاس  جـیردتب  ناییاتـسور  . درک رتدـیدش  زور  هب  زور  ار  ناییاتـسور  اـهنآ و  نیب 
هدرخ دنمتورث و  ( نارگادوس  ) ياهرگروب زا  ییاههورگ  یفخم  ياهنامزاس  نیا  رد  . دـنتخادرپ تیلاعف  هب  دـنداد و  لیکـشت  ناملآ  نیمزرس 

اهنامزاس نیا  ياضعا  . دندوب یـضاران  ناملآ  یـسایس  یگدـنکارپ  زا  گرزب ، ياهلادوئف  راشف  ریز  هک  دنتـشاد  تیوضع  ( اههیلاوش ) فارـشا
هب دنتـساوخیم  نینچمه  دـندوب . نآ  زج  یلادوـئف و  ضراوـع  تاـیلام و  وـغل  اـهاسیلک و  اـهرید و  هـب  قـلعتم  یـضارا  هرداـصم  راتـساوخ 

.و دوب رادروخرب  زین  اهرهش  ناتسدیهت  تیامح  زا  اهنآ  تساوخ  . دنراد اپرب  زکرمتم  تلود  کی  دنهد و  نایاپ  یلادوئف  یـسایس  یگدنکارپ 
زیچ کی  رد  اهنآ  همه  هک  دش  هتشاذگ  يرهش  ناتسدیهت  و  نارگادوس ، ناییاتسور ، زا  یبالقنا  يورین  کی  لیکـشت  هدولاش  بیترت  نیا  هب 
مه لادوـئف  رادــنیمز  نیرتـگرزب  کـیلوتاک  ياـسیلک  ناـملآ  رد  . کـیلوتاک ياـسیلک  اـب  تفلاـخم  اـهلادوئف و  زا  ترفن  : دــندوب كرتـشم 

یهاوگ » حالطـصا هب  هدنـشورف  دـندوب ، لادوئف  رادـنیمز  مه  یـسایس و  یلاع  تاماقم  مه  دوخ  هطلـس  ریز  ورملق  رد  هک  اسیلک  ياـیلوا  . دوب
تشهب هناور  ار  نارادیرخ  نیمضت و  ترخآ  زور  رد  ار  نایحیسم  ناهانگ  همه  یگدوشخب  پاپ  ياهیهاوگ  هک  دندوب  زین  « ناهانگ شزرمآ 

یناتستورپ ییاریپ  نید  ياهدادخر  اههشیدنا و  ریثأت  ریز  رایـسب  مهدزناش  هدس  . دندرکیم ریزارـس  پاپ  هنازخ  هب  ار  یتفگنه  غلابم  درکیم 
زا يرایـسب  لاح  نیع  رد  . دمآ دیدپ  يرگادوس  ياهـشور  اهنامرآ و  دیدج و  دبتـسم  ردـتقم و  ياهتلود  ییاریپ ، نید  هرود  رد  . تشاد رارق 

یسایس و ياهـشبنج  هک  ببـس  نادب  هکلب  تسین ، تیمها  زئاح  نادنچ  نید  لوحت  ظاحل  زا  ییاریپ  نید  شبنج  هک  دنراد  هدیقع  ناخروم 
( نارهت هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشنادياههنیمز  دیاب  لاح  نیا  اب  . تسا هجوت  روخ  رد  دروآ ، دوجو  هب  ار  يدربرود  يداصتقا ،

(-------------------------------------------------------------------------- هحفص 145  ) هرامش 40 « 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


ود نآ  ياههزومآ  زا  طقف  تسا  هتخیمآ  نولاک  ناژ  رتول و  نیتراـم  ماـن  اـب  هک  ییاریپ  نید  . درک یـسررب  یبوخ  هب  ار  ییاریپ  نید  ------
نید . دوب هدرک  زاـغآ  ییاروش  شبنج  زین  اـهنآ و  نارـصاعم  ماـکوا ، ماـیلیو  هنآوداـپ ، ویلیـسام  اـهرتشیپ ، یلیخ  ار  شبنج  نیا  . درکن ناروف 

هک دیامن  رارقرب  اسیلک  رد  ار  یگدنیامن  ماظن  دنک و  يریگولج  پاپ  رادتقا  زا  تساوخیم  هک  دوب  ییاروش  شبنج  موادت  يدح  ات  ییاریپ 
شیپ زگره  ییاریپ  نید  شبنج  دـشیم ، زوریپ  ییاروش  شبنج  رگا  تفگ  ناوتیم  . دوب هناـیارگیلم  تاـساسحا  هدـننک  سکعنم  همه  نیا 

ییاریپ نید  . دندوب هدرک  حرطم  ار  اهنآ  نیشیپ  نارگحالصا  هک  تشاد  دوجو  يرایسب  ياههتکن  نولاک  رتول و  ياههشیدنا  رد  (1 .) دمآیمن
نید . دوب ییارگهقرف ، ینـالوط  خـیرات  یط  هدـمآ  دوجو  هب  یپاـپ ، گرزب  هقرفت  هب  ییاـهن  نداد  ناـیاپ  هار  رد  اـسیلک  ماـکان  شـشوک  جوا 

يراـشفاپ یناـمزاس  زین  ینییآ و  يزاـسزاب  هراـبرد  نآ  ناربـهر  هـک  تـشاد  تواـفت  ببـس  نادـب  نیـشیپ  یحالــصا  ياهــشبنج  زا  ییاریپ 
تفلاخم پاپ ، رقم  مور ، هب  اهاسیلک  ياهدمآرد  نداد  اب  دوب ، هدش  كانمیب  پاپ  رابرد  داسف  زا  نایارگاروش  هزادنا  هب  مه  رتول  . دندرکیم

ویلیـسرام و ياههزومآ  رد  ار  نولاک  رتول و  ياههزومآ  هشیر  عقاو  رد  . تسنادیمن اور  ار  ینید  ریغ  ياهراک  رد  اـسیلک  هلخادـم  و  تشاد ،
، دنتـشاد ناـمیا  دوـخ  ياهراتـسیا  لـماک  یتـسرد  هب  هـک  ییاریپ ، نـید  شبنج  زا  شیپ  هرود  ناگدنـشوک  . دـید ناوـتیم  اراکـشآ  ماـیلیو 

اما . دندرکیمن يرادبناج  نآ  لئاسم  لح  هار  ناونع  هب  اسیلک  ندش  هیزجت  زا  یگدـنکارپ و  ییادـج و  زا  و  یبالقنا ، هن  دـندوب  رگحالـصا 
نید تیقفوم  . دـننک دوبان  دوخ  ناوریپ  يراگتـسر  دوس  هب  ار  مور  ياسیلک  هچراپکی  راتخاس  دنتـساوخیم  دـندوب و  یبالقنا  نولاک  رتول و 
رابرد داسف  . تخاب اسیلک  اما  دش ، هدنرب  پاپ  شکاشک  هلداجم و  نیا  رد  هک  ارچ  دوب ، ییارگاروش  تسکش  زا  یشان  يدایز  ّدح  ات  ییاریپ 

، ضحم تافیرـشت  هب  دش ، لدـب  تداع  کی  هب  نید  . داد تسد  زا  ار  دوخ  ياضعا  مارتحا  مه  اسیلک  . درک هدولآ  ار  اسیلک  يرادا  ماظن  پاپ 
رتمک داـقتعا  ناـمیا و  تبـسن  ناـمه  هب  دوب ، رتـالاب  هاـگیاج  هچ  ره  یناـحور  نارـس  بتارم  هلـسلس  رد  . دوبن یگدـنز  يارب  یهار  رگید  و 

اب اراکــشآ  وا  ياـهلانیدراک  پاـپ و  دـیدیم  هـکنیا  زا  درکیم  رادـید  مور  زا  مهدزناـپ  هدــس  ياـهنایاپ  رد  هـک  یعقاو  نمؤـم  کـی  . دوـب
دیدش یگدروخرـس  راچد  دناهدش ، دنمتورث  اسیلک  جرخ  هب  و  دـنافرتعم ، دوخ  ياههدازمارح  هب  دـننکیم ، ینیـشنمه  دوخ  ياههقوشعم 

(----------------- هحفص 146  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشنادموهفم  لک  اب  نولاک  رتول و  . دشیم
و دــندرک ، هزراـبم  اـسیلک  بـتارم  هلــسلس  ---------------------------------------------------------------
زا ناوتیم  هک  دـندرک  قیوشت  ار  هیلوا  لوصا  هب  تشگزاـب  و  دـندیهوکن ، بتارم  هلـسلس  نآ  دـساف  لوصحم  ناوـنع  هب  ار  ییارگ  سردـم 
زا نید  دنتفگ  دنتشاذگ و  رانک  ار  مسیسیلوتاک  دماج  موسر  ماکحا و  زا  يرایـسب  اهنآ  . درک مولعم  سدقم  ياهباتک  یبلق  هناصلاخ  توالت 

ینید و کـسانم  مسارم و  بیترت  نیدـب  . دـنک راـگدرورپ  هجوتم  ار  دوـخ  حور  یـسک  ره  تسا  یفاـک  تسا و  ریذـپان  ییادـج  رـشب  حور 
حالطـصا هب  دـبای و  ییاهد  اهبنارگ  یلمجت و  لیاسو  همه  زا  اـسیلک  هک  درکیم  رورـض  ون  راـگزور  . دـش هداـس  هجرد  تیاـهن  هب  یبهذـم 

تسناد تقیقح  تفایرد  كرد و  عبنم  هناگی  ار  لیجنا  یناتستورپ ، یـضارتعا ، شبنج  نیا  . دریگب ار  یلمجت  ياسیلک  ياج  « نازرا » ياسیلک
هدولاش مسیسیلوتاک  يرگادوس  هک  ییاج  ردمسیتناتستورپ  يداصتقا  درکراک  . فلا . تفریذپن ینید  هلئسم  چیه  رد  ار  پاپ  يریذپان  اطخ  و 

راتـساوخ ار  بهذـم  اـسیلک و  حالـصا  طـقف  نیارباـنب  دـنک ، راـکنا  یلک  روط  هب  ار  نید  تسناوتیمن  درکیم  در  ار  یلادوـئف  يژولوئدـیا 
لماک روط  هب  دوخ ، یـشریذپ  یـضارتعا و  دراوم  اب  مسیتناتـستورپ  . ناتـستورپ ياسیلک  اب  کیلوتاک  ياـسیلک  ندرک  اـج  هب  اـج  ینعی  ؛ دـش

يرترثؤم ياهلکـش  رتهزیکاپ و  رتفیرظ ، ماکحا  دیاب  يرگادوس ، دیدج  لاح  عضو و  رد  درکیم و  سکعنم  ار  ادیپون  هقبط  عفانم  دـیاقع و 
نیمـضت يارب  دروآیم و  دوجو  هب  دـندوب  هدرب  راک  هب  کیلوتاک  ياـسیلک  ییارگسردـم  بوچراـچ  رد  یلادوئف  نازادرپ  هیرظن  هچنآ  زا 

عیانص یناگرزاب و  دشر  هجیتن  رد  یبیلص  ياهگنج  زا  سپ  هک  رگادوس  هقبط  درکیم . عادبا  ار  يرتدمآراک  لیاسو  يرگادوس  تیمکاح 
نادـنچ رتول  . درکیم ینابیتشپ  یناتـستورپ  شبنج  زا  ییاسیلک ، تموکح  نیناوق  يرادـنیمز و  ماظن  دـنب  زا  ییاهر  يارب  دوب ، هدـمآ  دـیدپ 
لیجنا ریـسفت  هب  دـیدج  یلوپ  داصتقا  تالوقم  دـییأت  هار  رد  دوب و  لدـمه  اـهنآ  اـب  نولاـک  اـما  تشادـن ، نارگادوس  قیوشت  هب  یگتـسبلد 

بهذممسیتناتستورپ یسایس  تیهام  .ب. دش راگزاس  یلوپ  داصتقا  اب  شیپ  زا  شیب  ناتستورپ  نییآ  دیدج ، هقبط  راک  تفرـشیپ  اب  . تخادرپ
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هرامش نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشنادیهلا  قح  زا  دوب و  تلود  قلطم  تردق  راتـساوخ  تسایـس  هصرع  رد  ناتـستورپ 
(------------------------------------------------------------------------------- هحفـص 147  ) 40

و تفاییم ، هبلغ  کیلوتاک  ياسیلک  هاگتسد  رب  نایاورنامرف  نارایرهش و  ینابیتشپ  اب  وس  کی  زا  مسیتناتـستورپ  . تفگیم نخـس  اورنامرف  -
هک لـپ  نس  هیرظن  زا  دوخ  هیرظن  دـییأت  رد  مسیتناتـستورپ  ناربـهر  نیارباـنب  . دـیرفآیم دوخ  يارب  ياهزاـت  یـسایس  تاـیهلا  رگید  يوس  زا 

، دـنهن ندرگ  نارایرهـش  نامرف  هب  دـیاب  ناگمه  : » دوب هتخومآ  شناوریپ  هب  لـپ  نس  . دنتـسج دوس  دوب ، هدرک  بلط  ار  هناروکروک  تعاـطا 
، دزادرپب دب  ای  بوخ  دوخ  ياورنامرف  اب  تفلاخم  هب  دیابن  یحیـسم  چیه  :» تشون زین  رتول  «. دوشن زاغآ  ادخ  زا  هک  تسین  یتردـق  چـیه  اریز 

هدینادرگ هناوید  دنوادخ  ار  نایاورنامرف  تسا  نکمم  تسا . نارـس  زا  تعاطا  طقف  ناسنا  هفیظو  ... دهد رد  نت  دادیب  هنوگ  ره  هب  دیاب  هکلب 
رد 1520 ییاریپنید  هلاسر  رد  زاب  و  .« دـش دـهاوخ  نعل  دـنک  تمواقم  سک  ره  مینک و  تعاطا  اهنآ  زا  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  اـما  دـشاب ،

نآ اب  هراومه  و  دـنیبیم ، ناـیز  شروش  زا  دـشاب  قحاـن  شاهزیگنا  دـنچ  ره  هک  تشاد  مهاوخ  ار  یهورگ  نآ  بناـج  هشیمه  نم  :» تشون
موزل تفر و  رتول  زا  رتارف  دروم  نیا  رد  نولاـک  ...«. دـنکیم شروش  شاهزیگنا ، ندوب  قح  هب  دوجو  اـب  هک  درک  مهاوخ  تفلاـخم  یهورگ 
نامرف تساوخ و  اب  راکـشآ  روط  هب  هک  اجنآ  ات  رایرهـش  نامرف  زا  دـیاب  هک  تفگ  وا  . درک ناـیب  لیـصفت  مظن و  اـب  ار  هناروکروک  تعاـطا 

هانپ ادخ  هب  طقف  اهیرگمتـس  دادیب و  ربارب  رد  و  دنهن ، ندرگ  ار  وا  ياهنامرف  ارچ  نوچ و  یب  دیاب  مدرم  درک ، تعاطا  دشابن  ریاغم  دـنوادخ 
نایاورنامرف هب  تبـسن  تیعر  هفیظو  نیتسخن  : » تشون تیحیـسم  نید  ياهداهن  رد  نولاک  . دـنراذگاو وا  هب  ار  نارگمتـس  تازاجم  دـنربب و 

دروم ادخ  ناگداتسرف  ناگدرامگ و  نوچ  ار  ناشیا  ببـس  نادب  درامـش و  ییادخ  ینوناق  ار  نآ  دنک و  نیکمت  اهنآ  ماقم  هب  هک  تسا  نیا 
، بیترت نیدب  .« تسا هدرک  تمواقم  دنوادخ  رما  ربارب  رد  دنک ، تمواقم  یـسایس  تردـق  ربارب  رد  هک  سک  ره  ... دـهد رارق  مارتحا  لوبق و 
تموکح و ندرک  زکرمتم  دروم  رد  نارگادوس  تساوخ  اب  یناوخارف  نیا  . دناوخارف نایاورنامرف  زا  لماک  تعاطا  هب  ار  مدرم  مسیتناتستورپ 

يرگادوس ماظن  دوس  هب  ششوک  نیا  . دیشوک نید  ندرک  رتیناحور  ندرک و  هداس  رد  مسیتناتستورپ  . دوب گنهامه  الماک  یـسایس  تردق 
موـلع قوـقح و  هدکــشناد  . دنتــسنادیم یفاــک  يراگتــسر  يارب  ار  قــالخا  لوـصا  تیاــعر  ناتــستورپ  نارگادوـس  اریز  دــش ، ماــمت 

(--------------------------------------------------------- هحفص 148  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس
شنکاو نداد  ناشن  يارب  مهدزناش  هدس  نیزاغآ  ياهلاس  ردرتول  نیترام  یـسایس  هشیدـنا  یگدـنز و  .2 -----------------------

ربهر و طقف  ؛ تشاد دوجو  مزال  یـسایس  یتدـیقع و  يورین  هنوگره  مدرم  تاداقتعا  زا  اسیلک  یناـحور  نارـس  پاـپ و  دـب  ياههدافتـسا  هب 
ریذپان میلـست  ییادوس و  يروش  قوش و  اب  یناملآ  ناوج  شیـشک  کی  . دروآرد تکرح  هب  ار  اهورین  نیا  ات  تسیابیم  ياهدـنهد  نامزاس 
هداوناخ هک  دوب  يدازآ  ناقهد  دنزرف  وا  . دـمآ ایند  هب  نبلـسیا  رد  رد 1483  هک  دوب ، رتول  نیترام  وا  مان  . دش رادهدـهع  ار  یهدـنامزاس  نیا 

هروک دنچ  رادهراجا  ناونع  هب  ماجنارس  اما  دوب ، یچندعم  نیترام ، ردپ  رتول ، سناه  . درکیم هرادا  طابـضنا  اب  رایـسب  ییاسراپ و  اب  ار  دوخ 
نیترام دندوب و  ریقف  رایـسب  نیترام  یناوجون  رد  رتول  هداوناخ  لاح ، نیا  اب  . دـش رادروخرب  يداصتقا  تیقفوم  زا  طسوتم  دـح  رد  زلف  بوذ 

رد . دورب خابنسیا  هب  مه  اجنآ  زا  گروبهدگام و  رهش  هب  راک  يارب  دش  روبجم  دوخ ، هاگداز  نیتال  هسردم  رد  لیصحت  نایاپ  زا  سپ  ناوج 
هب رد 1501  وا  . دـهد همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  تسناوت  اهنآ  ینابیتشپ  اـب  تفرگ و  رارق  دـنمتورث  هداوناـخ  کـی  هجوت  دروم  وا  رهـش  نیا 

تروفرا هاگشناد  دوب و  ياهتسجرب  يوجشناد  رتول  . دوب ناملآ  یشزومآ  هسـسوم  نیرتفورعم  نامز  نآ  رد  هک  دش  دراو  تروفرا  هاگـشناد 
ار ماکوا  مایلیو  ياههشیدنا  هک  دش  ینارگـشزومآ  درگاش  رتول  اج  نیمه  رد  . دروآ مهارف  وا  يارب  ياهدـنزیگنارب  رایـسب  يرکف  طیحم  مه 

رهش ياروش  تیوضع  هب  زلف ، بوذ  تعنص  رد  تیقفوم  زا  سپ  هک  نیترام  ردپ  رد 1505 ، . دنام تروفرا  رد  لاس  راهچ  رتول  . دنتخومآیم
دورو لیـصحت و  كرت  اب  هام  ود  زا  سپ  اما  درک ، لمع  ردپ  تساوخ  هب  رتول  . دناوخب قوقح  درک  قیوشت  ار  نیترام  دوب ، هدمآ  رد  نبلـسیا 
هلـسلس هب  وا  هک  تروفرا  ياهینیتسوگا  تسا و  هتفای  یتلاسر  یتوعد و  درکیم  رکف  نیتراـم  . درک هدز  تریح  ار  دوخ  نیدـلاو  هعموص ، هب 
شیـشک درک ، لمحت  ار  یتامدقم  شزومآ  هاکناج  تخـس و  راک  هک  لاس  ود  زا  سپ  . دـندومزآ الماک  ار  وا  تسویپ ، اهنآ  یناحور  نارس 
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رد . دوب هداد  ناشن  نآ  هب  يدایز  قوش  تروفرا  رد  هک  دهد  همادا  دوخ  یمالک  تاعلاطم  هب  نانچمه  دش  هتـساوخ  وا  زا  لاح  نیع  رد  . دـش
داتـسا درک و  تفایرد  ار  دوخ  يارتکد  وا  دـعب  لاس  . تشاد ات 1511  هک  یلغش  دش ، گربنتیو  هاگـشناد  رد  وطـسرا  قالخا  سردم   1508

قوقح و هدکـشناداسراپ  ناوج و  يرئاز  شیـشک و  ناوـنع  هب  وا  . تشاد مور  زا  یهاـتوک  رادـید  رد 1510  رتول  . دـش گربنتیو  رد  هفـسلف 
(----------------------------------------------------- هحفص 149  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یـسایس مولع 

درگاش ماقم  رد  و  دوب ، هاگآ  پاپ  رابرد  ياهییاوسر  زا  وا  هتبلا  . دروخ ناـکت  اـقیمع  دـید  هچنآ  زا  ---------------------------
ینیع و هدهاشم  اما  . تخانـشیم دشیم ، دیکأت  نآ  رب  شیپ  اهتدـم  زا  هک  ار ، یپاپ  ماقم  تاحالـصا  زا  يرایـسب  ماکوا  مایلیو  ياههشیدـنا 

يراک مزال  تاحالصا  ماجنا  يارب  دوب  هدش  ممصم  اما  ؛ تشگزاب گربنتیو  هب  دیماان  هدرسفا و  دوب . رترثؤم  یهاگشناد  ياهثحب  زا  کیدزن 
ياهداهنشیپ ینیبزاب  زج  درکیمن ، يراک  رهاظ  هب  وا  عقوم  نآ  ات  . دیـشک ازارد  هب  ناتسمز 1513 1512  ات  رتول  یلمع  ییاهن  میمصت  . دنکب

هب قلعتم  دوخ  هک  ارگتدحو 1 ،  هقرف  لوصا  تیاعر  ظاحل  زا  ياهناصلاخ  كاپ و  یگدنز  هک  دوخ  میمـصت  تیوقت  نارگید و  یحالـصا 
ینورد تینما  دناوتیمن  یگدنز ، نیرتهنادهاز  نتشاد  هلمج  زا  هقرف ، نیا  لوصا  قیقد  تیاعر  یتح  هک  دش  دقتعم  اما  . دنک مهارف  دوب ، نآ 

دزن وا  زا  اسیلک  ماقم  یلاع  يایلوا  تعافـش  هک  دیـسریم  وا  رظن  هب  . دـنک نیمـضت  ار  وا  یحور  يراگتـسر  دـهدب و  وا  هب  یـشخب  تیاضر 
هب ار  وا  رتول ، يدـیماان  دوب و  مهم  کش  نیا  دوش . عقاو  رثؤم  دـناوتیمن  یناـحور  نارـس  بتارم  هلـسلس  هدرتسگ  داـسف  لـیلد  هب  دـنوادخ 

رتول همه ، نیا  اب  . دناشک رتشیب ، یگدنیامن  ماظن  لکش  رد  نامزاس  رییغت  هیـصوت  يارب  طقف  هن  و  هزومآ ، هنیمز  رد  مور  ياسیلک  اب  تفلاخم 
هدافتسا هب  درک و  رـشتنم  ار  دوخ  فورعم  هلاسر  جنپ  دون و  هک  رد 1517  دـعب ، لاس  راهچ  یتح  . درکن هطبار  عطق  مور  ياسیلک  زا  هرابکی 

هک درک ، حرطم  یثحب  ضارتعا  نیا  اما  . تسا ریذپ  ناکما  نورد  زا  تاحالصا  هک  دوب  دقتعم  دومن  ضارتعا  ناهانگ  شزرمآ  شورف  زا  دب 
ار سدقم  ياهباتک  طقف  درک و  راکنا  رد 1519  ار  پاپ  یهلا  قوقح  مدرم  تساوخ  دروم  ینیدـکاپ  عضوم  زا  نتفر  رتارف  اـب  رتول  نآ  یط 
ددرگرب و دوخ  هدیقع  زا  رتول  ات  داد  تلهم  زور  شش  هکنآ  نمـض  درک و  رداص  ياهیمالعا  پاپ  دعب ، لاس  . تسناد یتدیقع  رایعم  نیرترب 

ارجا ار  ریفکت  مکح  داد  روتسد  مجنپ  لراش  روطارپما  هب  پاپ  . دز شتآ  ار  پاپ  نامرف  اراکـشآ  رتول  . درک موکحم  ار  وا  راتـسیا  دنک ، هبوت 
هجیتن رد  درک و  يراددوخ  تایرظن  رییغت  زا  رتول  داد ، لیکشت  هلئسم  هب  یگدیـسر  يارب  رد 1521  روتارپما  هک  زمرو 2 ،  سالجا  رد  . دنک

گروبتراو رـصق  رد  یتقو  و  اهتارکوتـسیرآ ، زا  مه  مدرم  زا  مه  دوب ، هدرک  ادـیپ  نابیتشپ  یفاک  ردـق  هب  ناـمز  نیا  اـت  وا  اـما  . دـش موکحم 
هاگشناد ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  Monastic Order (2)2. Diet of Worms . 1(1  ) کیردرف تظافح  تیامح و  تحت 

(-------------------------------------------------------------------- هحفص 150  ) هرامـش 40 نارهت » )
همادا نانمـشد  هب  هلمح  هب  هناتـسود  طـیحم  نیا  رد  رتوـل  . تفاـی تاـجن  تـفرگ  رارق  ینـسکاس 1 ،  سلجم  وضع  لـقاع ، ------------

و درک ، مورحم  يروتارپما  قوقح  زا  داد ، رارق  ریفکت  نعل و  دروم  ار  وا  ناوریپ  رتول و  یمـسر  روط  هب  زمرو 2  مکح  ای  روتارپما  نامرف  . داد
هتفای و يدایز  تیبوبحم  ناملآ  مدرم  نایم  رد  رتول  اریز  دـندوب ، ریثأـتیب  تامادـقا  هنوگ  نیا  اـما  . دومن نغدـق  ار  اـهنآ  ياههتـشون  راـشتنا 

ینامز ات  رتول  . دنک ظفح  دوخ  تراظن  رد  ار  ناملآ  نارایرهـش  تسناوتیمن  رگید  مه  روتارپما  نآ ، زا  رتمهم  . دوب هدش  مالک  ذوفن  هدـنراد 
زا رتول  ياهـشهوکن  هلمج  زا  نویناحور  يراکزیهرپ  لـصا  تشادـن . میب  دوخ  یگدـنز  هب  دوب ، رادروخرب  نارایرهـش  نیا  یناـبیتشپ  زا  هک 

3 اروب ، نوف  نیرتاـک  اـب  دوـخ  وا  . تسا یهلا  یعیبـط و  داـهن  کـی  جاودزا  هک  تفگ  ناشیـشک  جاودزا  زا  عاـفد  رد  وا  . دوـب مور  ياـسیلک 
رمع هیقب  لاس  تسیب  رد  و  رسپ ، هس  رتخد و  ود  دروآ ، ایند  هب  دنزرف  جنپ  نیرتاک  . درک جاودزا  دوب ، هدرک  كرت  ار  دوخ  دهع  هک  ياهبهار 
نایم رد  رتول  مارتحا  راـبتعا و  ههد 1520  ياهزاغآ  رد  ؛ دوب هثداحرپ  رایـسب  لاس  تسیب  نیا  . درک یگدـنز  یتخبـشوخ  هب  شرهوش  اب  دوخ 

یمومع ینابیتشپ  رتول  . دوب هدشن  رادروخرب  یمرتحم  تیعقوم  نینچ  زا  خیرات  نآ  زا  شیپ  يرگحالصا  چیه  . دوب دوخ  جوا  رد  ناملآ  مدرم 
هب ؛ تفای يرتشیب  ناگدـنناوخ  زور  هب  زور  وا  ياههتـشون  . دزیم فرح  دایز  بلغا  دوب و  اـناوت  ینارنخـس  وا  دوب ، هدرک  داـجیا  هناـهاگآ  ار 
اب رتول  تسین و  راومه  هشیمه  تابالقنا  تاحالـصا و  هار  اما  درک . یگرزب  هدافتـسا  یپاچ  دـیدج  تاناکما  زا  تشونیم و  يرداـم  ناـبز 
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یبهذـم هزومآ  زا  دـندوب و  هتخیگنارب  رتول  یلیجنا  ياههظعوم  زا  هک  یناملآ  ياـهناقهد  ینایاپ 1524  ياههام  رد  . دـش ورهبور  اهیراوشد 
ياـهیتخبنوگن زا  دوـب و  ناـناقهد  زا  دوـخ  هک  رتوـل ، . دـندیروش نارایرهـش  هیلع  تشادـن ، رظن  رد  زگره  رتوـل  هک  دـندرکیم  ییاهریـسفت 

اما دـیهوکن ، دوـخ  ورملق  دـب  تیریدـم  لـیلد  هب  ار  نارایرهـش  وا  . دـشاب لدـمه  اـهنآ  اـب  تسناوـتیم  تشاد  یهاـگآ  ییاتـسور  یگدـنز 
رتول راتـسیا  نیا  . دننک بوکرـس  يزیرنوخ  اب  دشاب  مزال  هک  اج  ره  ار  نآ  تخیگنارب  ار  نارایرهـش  . دـهد ناشن  ور  شروش  هب  تسناوتیمن 
قوقح هدکشناد  Saxony (2)Edict of Worms (3)Catherine Von Bora (1  ) ینابیتشپ نتفر  تسد  زا  ياهب  هب  دـیدرتیب 

(---------------------------------------------------- هحفص 151  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  و 
هب طوبرم  لئاسم  دروم  رد  مه ، وا  ییاریپ  نید  شبنج  ياضعا  نایم  رد  . دش مامت  يو  زا  یمومع  ----------------------------

ینید ریغ  تلاخد  ناهاوخ  تسیرگن و  دوخ  نامزاس  یـشاپورف  رب  كانهودنا  رتول  . دـمآ دوجو  هب  یتافالتخا  اهیراوشد و  وا  هزومآ  ریـسفت 
هب ار  دوخ  یگدنز  رخآ  لاس  هد  رتول  . اسیلک رب  اهنآ  طلـست  شیازفا  زا  دوب  ترابع  هک  یفده  يارب  طقف  اما  دـندرک ، يرای  نارایرهـش  . دـش
هب ناوتیم  وا  راـثآ  نیرتمهم  زا  . تشذـگرد دوخ ، هاـگداز  نبلـسیا ، رد  رد 1546 ، وا  . درک فرـص  ییاریپ  نید  تیبـثت  عاـفد و  رد  نتـشون 

یحیسم و يدازآ  یحیسم ، تلاصا  هب  باطخ  هدنریگرب  رد  دش و  رـشتنم  رد 1520  هک  ییاریپ  نید  ياههلاسر  : درک هراشا  ریز  ياههتـشون 
نیا ردرتول  ینید  هشیدنا  . فلا . دش رشتنم  رد 1523  هک  ینید  ریغ  تموکح  هرابرد  کین  لامعا  هرابرد  زردنا  و  تسا ، اسیلک  یلباب  تراسا 

همشچرس وا  ینید  داقتعا  زا  ییاریپ  نید  هرابرد  وا  هشیدنا  هکنآ  ببس  هب  اما  میراد ، هجوت  رتول  ینید  هشیدنا  هن  یسایس ، هشیدنا  هب  یسررب 
الامتحا تسنادیم و  تسایس  زا  رتمهم  رایسب  ار  تایهلا  رتول  نیقی  هب  مینک  یسررب  ار  یناحور  هزومآ  هب  تبسن  رتول  عضوم  دیاب  دریگیم ،

، هن ای  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  تسایـس  رتول  هکنیا  . دوبن هجوتیب  یـسایس  ياهراک  هب  اما  درکیمن ، یفرعم  یـسایس  فوسلیف  ار  دوخ  زگره 
زا یکی  . دزیرگب اـهنآ  زا  تسناوـتیمن  وا  تـشاد و  یـسایس  راـثآ  جـیاتن و  درک  هـچنآ  دیـشیدنا و  هـچنآ  ؛ دـنک رکف  یــسایس  دـش  روـبجم 

تـشگزاب لباق  ریغ  روط  هب  ینید  ریغ  ياـهراک  رد  هدـش و  یـسایس  هزادـنا  زا  شیب  هک  دوب  نآ  مور  ياـسیلک  هب  رتول  یلـصا  ياهـضارتعا 
سردم ياههلاقم  اههلاسر و  دایدزا  و  اهنامرف ، رودص  نوناق و  نتـشاذگ  نامزاس ، لیمکت  هار  زا  تسا  هدیـشوک  اسیلک  . تسا هدـش  راتفرگ 

ذوفن شیازفا  نیا  تفگیم  رتول  . دهد شرتسگ  ار  دوخ  ییایند  ذوفن  دنک و  هیجوت  ار  دوخ  يریگرد  مور  ياسیلک  هب  ناگتـسباو  ای  هنایارگ 
ینید دندرگزاب ، لیـصا  هداس و  بان و  نید  هب  اهناسنا  تسا  مزال  . تسا هدمآ  تسد  هب  تیحیـسم  يونعم  ياههبنج  نتفر  تسد  زا  ياهب  هب 
رکف . دننک يراداوه  نآ  زا  دنوش  اسیلک  یناحور  نارس  چیپاچیپ  ینییآ  ياهریسفت  ریسا  هکنآیب  دنمهفب و  ار  نآ  میهافم  اههبنج و  همه  هک 

( « نارهت هاگـشناد  ) یـسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  . لامعا هن  دـماجنایم  يراگتـسر  هب  نامیا  هک  دوب  نیا  رتول  تایهلا  يزکرم  یلـصا و 
(--------------------------------------------------------------------------- هحفص 152  ) هرامش 40

دنکیم رداق  ار  وا  هطبار  نیا  دراد و  دـنوادخ  اـب  میقتـسم  یمیمـص و  یـصخش ، هطبار  کـی  یعقاو  یحیـسم  هک  دوب  نیا  رتول  رظن  -----
رد تسا و  نانموم  همه  زا  یعامتجا  یعقاو ، ياسیلک  دوب  دـقتعم  رتول  . دـمهفب سدـقم  ياهباتک  رد  لمأت  رکفت و  هار  زا  ار  دـنوادخ  مـالک 

نیاربانب . دنتـسه ربارب  وا  مالک  مهف  ناوت  رد  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  اـهناسنا  همه  هک  تفگ  مه  وا  . درک يوریپ  ناـیارگاروش  زا  داـقتعا  نیا 
عنام ادـخ  ناسنا و  نیب  تسرد  يونعم  هطبار  کی  شرورپ  هار  رـس  رب  هکلب  دنتـسین  مزال  اهنت  هن  ناسنا  ادـخ و  یجنایم  ناونع  هب  نویناحور 

نوناق و  تسردان ، ياهریـسفت  زا  هدـمآرب  ياههزومآ  نامزاس ، ذوفن  لباق  ریغ  عنام  ادـخ  ناسنا و  نیب  تیناـحور  دـنوریم . رامـش  هب  یفنم 
تسا يرورض  وا  حور  يراگتـسر  يارب  هک  ار  نامیا  ینورد  ساسحا  نآ  رگید  راب  دناوتب  ناسنا  هکنآ  يارب  تسا و  هداد  رارق  ار  ییاسیلک 

رد اسیلک  اما  دش ، دنهاوخن  رادنید  زگره  ياهدع  دنتسین و  رادنید  یخرب  هک  تسا  تسرد  . دنوش فرطرب  دیاب  عناوم  نیا  همه  دنک ، هبرجت 
هدرک شومارف  ار  دوخ  تلاسر  تیرومأم و  اسیلک  . دنکیم يریگولج  مه  یعقاو  ینید  يرادـیب  زا  دـنکیمن ، کمک  اهنآ  هب  هک  لاح  نیع 

هب هجوت  زکرمت  زا  يداـم  تورث  اریز  دـشاب ، دـنمتورث  دـیابن  اـسیلک  . تسا هتفرگ  هدـیدان  ار  تاـیونعم  هتفاـی و  هقـالع  ییاـیند  ياـهزیچ  هب 
يراوخ داسف و  هب  هک  تسا  تورث  هب  اسیلک  یگتسبلد  هدنهد  ناشن  ناهانگ  شزرمآ  همانیهاوگ  شورف  . دنکیم يریگولج  يونعم  ياهراک 
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دوب مسر  . دوب طوبرم  ناهانگ  شزرمآ  هب  اسیلک ، هب  رتول  هدـمع  هلمح  نیتسخن  . تسا هدـیماجنا  نآ  ياـضعا  ناـمیا  نتفر  تسد  زا  هب  نآ و 
اهنآ زا  هبوت  ناهانگ و  هب  رارقا  هدـنریگرب  رد  هبوت و  نییآ  ماظن  زا  یـشخب  لصا  رد  هک  ناهانگ  شزرمآ  هماـنیهاوگ  ندروآ  تسد  هب  يارب 
نیا شورف  نامز  رذگ  رد  . دوشیم تخادرپ  لوپ  نویناحور  هب  دوب ، رگید  ناهج  رد  هانگ  تازاجم  وغل  ای  فیفخت  مه  نآ  زا  فده  و  دوب ،

ار نآ  دـندوب و  یـضاران  تدـش  هب  شور  نیا  زا  مدرم  هدوت  . دـش اهپاپ  يارب  هژیو  هب  نویناحور و  يارب  دـمآرد  راشرـس  عبنم  اـههمانیهاوگ 
زا تیفاـعم  دنتـسناوتیم  نادـنمتورث  طـقف  لـمع  رد  اریز  دنتـسنادیم ، یعاـمتجا  هدافتـسا  ءوس  ياهنوگ  زین  دـنوادخ و  تلادـع  هب  نیهوت 

دروم رد  طقف  اهتازاجم  ندیـشخب  يارب  پاپ  رایتخا  رادـتقا و  هک  تفگ  هلاسر  جـنپ  دون و  رد  رتول  . دـننک يرادـیرخ  ار  ناـهانگ  تازاـجم 
دنوادـخ طقف  تفگ  وا  . دـناهدوب ییاـسیلک  نیناوق  زا  یچیپرـس  يارب  ییاـهتازاجم  اـی  تسا ، هدرک  ررقم  پاـپ  دوخ  هک  تسا  ییاـهتازاجم 

(----------------------------------- هحفص 153  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناددناوتیم 
ادـخ و هب  طـقف  هک  تسا  ياهلئـسم  مـه  نـیا  و  دـشخبب ، ار  هاـنگ  مرج  ---------------------------------------------

هفیظو درکیم  رارـصا  اما  دـنراد ، شقن  تیناحور  پاپ و  نایرج  نیا  رد  هک  تفریذـپیم  رتول  عقاو  رد  . دوشیم طوبرم  راـکهانگ  صخش 
اسیلک هفیظو  تفگ  وا  . دنتسه نآ  زا  رترب  حیسم  ادخ و  طقف  تسا و  نانمؤم  عامتجا  یعقاو  ياسیلک  رتول  رظن  هب  . تسا یحیـضوت  طقف  اهنآ 

ماـقم و . دـنرادن ماـقم  تیمها و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  یناـحور  ریغ  مدرم  زا  شیب  نویناـحور  تـسا و  دـنوادخ  ماـکحا  يارجا  حیـضوت و 
دناوتیم عامتجا  دنایحیـسم و  عامتجا  وضع  طقف  ( دنتـسین نینچ  اموزل  هک  ) دنـشاب یعقاو  نمؤم  اهنآ  رگا  . تسا ییایند  نویناحور  تیعقوم 

در ار  یکیلوتاک  يارگ  نوطالفا  رظن  نیا  رتول  . تسا راکـشآ  الماک  هزومآ  نیا  کیتارکومد  هجیتن  . دـنک رانکرب  تیلوئـسم  نیا  زا  ار  اـهنآ 
نارگید هب  ار  تخانـش  نآ  هک  تساهنآ  تیلوئـسم  نیا  دنراد و  ار  تقیقح  مهف  كرد  دادعتـسا  ناگدـیزگرب  كدـنا  هورگ  طقف  هک  درک 

نآ ياضعا  هب  هک  دنراد  جایتحا  یناسیئر  هب  اههعماج  هک  درک  تفلاخم  مه  هنایم  ياههدس  رد  جیار  هیضرف  نیا  اب  نینچمه  وا  . دننک لقتنم 
طقف دادیم  حیجرت  رتول  الامتحا  . تسا ریذپان  بانتجا  دـشاب  تسدارف  عبات  دـیاب  تسدورف  نآ  رد  هک  بتارم  هلـسلس  لصا  دـهد و  روتـسد 

هدیروش دروآ و  هوتس  هب  ار  وا  رمع  هیقب  هک  دتفا  ورف  یسایس  يریگرد  نانچ  هب  تشاداو  ار  وا  ياهدنرازآ  لئاسم  اما  . دریگب عضوم  اههنیمز 
کی دـیدرتیب  وا  ظاـحل  نیا  زا  تخادرپ و  تسایـس  هب  دوخ  یمـالک  تاداـقتعا  ياـکتا  هب  رتولرتول  یـسایس  هشیدـنا  .ب. دـنک ناـشیرپ  و 

مسارم رد  دنیآیم ، ایند  هب  یحیسم  مان  اب  اهنآ  . دنتسین یعقاو  یحیسم  يدایز  هدع  نایحیسم  نایم  زا  تفگ  وا  . دوب یـسایس  یهلا  دنمـشیدنا 
رگا اریز  . تسا هدیرفآ  ار  یعامتجا  لئایم  دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  . دنرفاک عقاو  رد  اما  دنناسانـشیم ، نموم  ار  دوخ  دـنباییم و  روضح  ینید 

ياهباتک رد  هک  دنوادخ  نیناوق  ماکحا و  زا  یعقاو  نایحیـسم  دوبن . زاین  يرادـتقا  هنوگ  چـیه  هب  دـندوب  نمؤم  یتسار  هب  عقاو و  هب  مه  اهنآ 
هدرک نکممان  ار  يدابآ  اجکان  نینچ  هب  ندیـسر  نارفاک  دوجو  اما  . دنرادن اسیلک  نامزاس  هب  يزاین  دننکیم و  تعاطا  تسا  هدمآ  سدـقم 

( « نارهت هاگـشناد  ) یـسایس مولع  قوقح و  هدکـشناددنتسه  اههدش ، دیمعت  نایم  رد  . دـنکیمن یحیـسم  ار  یـسک  دـیمعت  تفگ  رتول  . تسا
(--------------------------------------------------------------------------- هحفص 154  ) هرامش 40

هعماج رب  ناوتیمن  اهلیجنا  اب  طقف  نیارباـنب  . دـننک دوباـن  ار  دوخ  ناـعونمه  اـت  دـننکیم  يرادرب  هرهب  یحیـسم  ماـن  زا  هک  یناـسک  -----
تاعامتجا اریز  تسین  مزال  تموکح  دـنیوگیم  هک  اهنآ  هب  . تسا ترورـض  کی  روز  رب  ینتبم  ینید  ریغ  تموکح  اذـل  . درک ییاورناـمرف 

ياسیلک زا  هکنآ  زا  سپ  رتول  درک . دامتعا  ناوتیمن  دنـسرتیم  نآ  زا  یچیپرـس  جـیاتن  زا  دـنراد و  زاین  دـنوادخ  نوناـق  هب  طـقف  یحیـسم 
، دشاب ینید  ریغ  رگایحا  رادـتقا  هدـننک  لامعا  دـناوتیمن  تیناحور  . تسا ترورـض  کی  ینید  ریغ  رادـتقا  هک  تفگ  تسـسگ ، کیلوتاک 

ناملآ نارایرهـش  دریگ . رارق  دراد  ار  حلـص  ظفح  يراصحنا  تیلوؤسم  هک  ینید  ریغ  یتموکح  راـیتخا  رد  لـک  هب  دـیاب  تردـق  نیارباـنب 
ماجنارـس اهنآ  . تشادیمرب ناـیم  زا  ار  اـهنآ  یعقاو  بیقر  اـسیلک  رادـتقا  ندـناشک  بقع  دـنریذپب و  ار  تیلوؤسم  نیا  راـب  دـندوبن  لـیمیب 
ساسحا ییاسیلک  نوناق  هدننک  دودـحم  ياهذوفن  زا  رگید  دـننک و  رتدـنمتورث  ار  دوخ  ییاسیلک  ياهتیکلام  لاوما و  هرداصم  اب  دنتـسناوت 

نداد هب  ار  وا  تفلاخم  نیا  . دوب فلاخم  ینید  ریغ  لئاسم  رد  تیناحور  هلخادم  اب  رتول  تفای . شرتسگ  رایـسب  اهنآ  تردـق  . دـننکن ینارگن 
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يرورـض تموکح  ناسنا ، هانگ  طوقـس و  هجیتن  رد  هک  دوب  دقتعم  نیتسوگآ  تنـس  دـننام  رتول  . درب هار  ینید  ریغ  تاماقم  هب  دایز  تردـق 
ار رگیدـکی  اـهنآ  . دـهد همادا  دوخ  تاـیح  هب  نارگید  دوجو  تلع  هب  تسناوتیمن  سکچیه  دوبن  تموکح  رگا  :» تشون رتوـل  . تسا هدـش 

لقع زا  هک  تسین  يرـشب  يریبدت  ینید ، ریغ  تموکح  رتول ، رظن  زا  .« دنردیم ار  رگیدکی  روعـشیب  ناروناج  هک  ناس  نامه  دـندیردیم ،
ظفح يارب  تحلـصم  دیدباوص و  هب  انب  دنوادخ  هک  تسا  ياهلیـسو  هکلب  دـشاب ، ینتبم  ناگدـنوش  تموکح  تیاضر  رب  هدـمآرب و  ناسنا 
رگید ناـهج  رد  دـننک و  یگدـنز  ناـهج  نیا  رد  دـنوادخ  مکح  قبط  هک  رگا  دـنراد  مزـال  اـهناسنا  هک  تسا  هدرک  ررقم  یمظن  و  حـلص ،

و تسا ، نکممان  یـسارکومد  نیاربانب  ؛ دنتـسین ربارب  ندرک  تموکح  رد  اما  دنربارب ، دنوادخ  رظن  رد  نایحیـسم  تفگ  وا  . دنبای يراگتـسر 
. دنک ریـسفت  دوخ  نادجو  روعـش و  ياهرایعم  هب  انب  ار  دنوادخ  مکح  دراد  قح  سکره  اما  دشاب ، رایرهـش  رایتخا  رد  لک  هب  دـیاب  تردـق 

دوـخ ناـمیا  لوؤـسم  اـهناسنا  هـمه  هـک  دـیزرو  رارــصا  ؟ درک تعاـطا  ینید  ریغ  رادـتقا  زا  دــیاب  اـجک  اـت  ماـن  هـب  دوـخ  هتــشون  رد  رتوـل 
ای درک  تازاجم  رگید  یـسک  ياج  هب  ناوتیمن  ار  یـسک  هک  روط  نامه  دروآ ، نامیا  يرگید  سک  ياج  هب  دناوتیمن  سکچیه  . دنتـسه

(-------------------------------- هحفص 155  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  داد . شاداپ 
اهنآ نادـجو  روعـش و  هب  طقف  هک  تسا  ياهلأسم  اـهناسنا  داـقتعا  ------------------------------------------------ 

رب یتیلوؤسم  يداقتعا  لئاسم  رد  دیابن  تموکح  هک  تسا  راکـشآ  يرظن  نینچ  زا  . درک داجیا  روز  هب  ار  تاداقتعا  ناوتیمن  . دراد یگتـسب 
هبرجت کی  ساسحا و  کی  دیاب  صخـش  ره  نامیا  . دـنکیمن فیعـضت  ای  تیوقت  ار  ینید  ریغ  تردـق  مه  اهناسنا  تادـقتعم  . دریگ هدـهع 

تـسناوتن اما  درک ، مالعا  ار  ینید  هبرجت  يدازآ  يدرف و  هزومآ  نیا  رتول  . دـباین زیمآرهاظت  اـی  هنامـصخ  هولج  هنوگ  چـیه  دـشاب و  ینورد 
ناییاتسور شروش 1924  رد  اهتـسیتپابانآ  جرم  جره و  زا  ییارگ و  عمج  زا  وا  . دمآیمرب نآ  زا  هک  دنک  ینیب  شیپ  ار  يدیاقع  ینوگانوگ 

رکفتیهاشداپ ود  هیرظن  دـناهدرک . لمع  تسا  دـنوادخ  مکح  تفگیم  ناشروعـش  هچنآ  قباطم  دـنتفگ  اهنآ  شروش  نیا  رد  . دروخ ناـکت 
دـنوادخ و داـضت  هـیرظن  يرگید  یهاـشداپ ، ود  هـیرظن  یکی  : دـنراد تـیمها  وا  تاـیهلا  رد  هـک  تـسا  یتفاـیهر  ود  رب  ینتبم  رتوـل  ياـیس 
ای یهاشداپ   ) یناحور مظن  یکی  : دناریم مکح  اهناسنا  رب  اهنآ  اب  هدرک و  ررقم  ناهج  رب  توافتم  مظن  ود  دنوادخ  دوب  دـقتعم  رتول  . ناطیش
هک تسا  ( یناحور ریغ  تموکح  ای  یهاشداپ  ) یناهج نیا  مظن  يرگید ، دوشیم و  اـهناسنا  يراگتـسر  ببـس  هک  تسا  ( یناـحور تموکح 

و دـنوش ، راگتـسر  دـیاب  هک  دنتـسه  یحور  مه  ادـخ ، اب  توافتم  هطبار  ود  رد  اهناسنا  نیاربانب  . دـهدیم ناماس  ار  اـهناسنا  يداـم  یگدـنز 
تموکح عون  ود  اهناسنا  نیب  رد  دنوادخ  : ... تشون رتول  دنراد . ییاهتیلوؤسم  نارگید  هب  تبـسن  نمـض  رد  هک  دـنا  « یناهج نیا  يدرف  » مه

تـسد يدـبا  یگدـنز  هـب  هار  نـیا  زا  دـنوش و  اـسراپ  مدرم  اـت  ریـشمش  نودـب  سدـقم و  باـتک  هیاـپ  رب  یناـحور ، تموـکح  . درک رارقرب 
تموکح يرگید  . تسا هدش  هتـشاذگ  نویناحور  هدهع  رب  نآ  لامعا  دنکیم و  یلمع  سدقم  باتک  هار  زا  ار  ییاسراپ  نیا  دنوادخ  . دنبای
تموکح نیا  اب  دنبای  يدبا  یگدنز  دننک و  هشیپ  ییاسراپ  سدقم  باتک  قبط  دنهاوخیمن  هک  ار  ییاهنآ  ات  ریشمش  هیاپ  رب  یناحور و  ریغ 

جیورت ربهر ، راگدرورپ ، راذـگ ، ناینب  دـنوادخ ، نیاربانب  ... دوشیم یلمع  ریـشمش  هار  زا  ییاسراپ  نیا  . دـنوش ییاسراپ  هب  راداو  ینید  ریغ 
هحفص  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  یناحور و  ییاسراپ  ، ) ییاسراپ عون  ود  ره  هدنهد  شاداپ  و  هدننک ،

(، ینید ریغ  (-------------------------------------------------------------------------------- 156
، ناطیـش یهاشداپ  دـنوادخ و  یهاـشداپ  ینعی  داـضتم ، یهاـشداپ  ود  رد  رـشب  داژن  هک  وا  رگید  هیرظن  اـب  رتول ، یهاـشداپ  ود  هیرظن  تسا .

دنوادخ یهاشداپ  هب  هک  اهنآ  : مینک میـسقت  شخب  ود  هب  ار  اهناسنا  همه  مدآ و  نادنزرف  دـیاب  تشون : رتول  . دراد دـنویپ  تسا  هدـش  میـسقت 
قلعت دـنوادخ  یهاشداپ  هب  دناحیـسم  رادربنامرف  یعقاو و  نانمؤم  هک  اهنآ  همه  . دـناقلعتم یناهج  نیا  یهاشداپ  هب  هک  اـهنآ  دـنراد و  قلعت 
تفگ رتول  دنراد . قلعت  نوناق  هب  ای  یناهج  نیا  یهاشداپ  هب  دنتسین  یحیسم  هک  اهنآ  ... تسا اورنامرف  حیسم  ادخ ، یهاشداپ  رد  اریز  دنراد ،
ناطیش زا  یـسک  هچ  تسا و  نموم  یتسار  هب  یـسک  هچ  دنادیم  دنوادخ  طقف  دناهتخیمآرد و  الماک  نیمز  يور  رد  یهاشداپ  ود  نیا  هک 

هتـسویپ ناطیـش  اریز  دـباییم ، همتاـخ  ناـهج  ناـیاپ  رد  طـقف  هک  دراد  دوجو  يدـبا  یگنج  یهاـشداپ  ود  نیا  ناـیم  اـما  . دـنکیم تعاـطا 
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نییعت یهاشداپ  ود  نیا  نیب  داضت  رتول  هدـیقع  هب  . درتسگب اهناسنا  همه  رب  ار  دوخ  یهاـشداپ  دزادـنارب و  ار  دـنوادخ  یهاـشداپ  دـشوکیم 
شروش و هیرظن  دـهدیم . حیـضوت  ار  ناهج  رد  يدـبا  شکاشک  گنج و  اهناسنا و  هعماج  تیهام  داـضت  نیا  تسا و  رـشب  خـیرات  هدـننک 

تــسس یندـم  هعماـج  ياـهداینب  شروـش  هجیتـن  رد  اریز  تـسا ، ناـهانگ  نیرتدـب  اورناـمرف  هـیلع  شروـش  دوـب  دــقتعم  رتوـلجرم  جره و 
يزیرنوخ ياهب  هب  دروخب ، تسکش  رگا  تسا و  جرم  جره و  يزوریپ  تموکح و  يزاس  ناریو  يانعم  هب  دوش  قفوم  شروش  رگا  . دوشیم

ار اهنیمزرس  هک  دنامیم  گرزب  یـشتآ  هب  هکلب  تسین ، راکـشآ  راتـشک  طقف  شروش  تشون : رتول  . تسا هدش  هدناشنورف  رایـسب  بوشآ  و 
همه تساهالب و  نیرتگرزب  . دنکیم میتی  ار  اههچب  هویب و  ار  نانز  . دروآیم دیدپ  يزیرنوخ  راتـشک و  شروش ، . دنکیم دوبان  دنازوسیم و 

دـشاب محریب  رورـش و  اورناـمرف  رگا  یتـح  نیارباـنب  هدرک و  ررقم  دـنوادخ  ار  اهتردـق  همه  هک  دوب  دـقتعم  رتوـل  دـنکیم . دوباـن  ار  زیچ 
رگا . دنک رانکرب  تردق  زا  ار  اهنآ  دراد  قح  وا  طقف  تسا و  دنوادخ  زا  مه  نارگمتـس  تردق  یتح  تفگ  وا  . تفریذپ ار  شروش  ناوتیمن 

(----------------------- هحفص 157  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  فالخ  هب  دنـشوکب  مدرم 
ار هاـنگ  نیرتـگرزب  دـننک ، راـتفر  دـنوادخ  ریدــقت  --------------------------------------------------------- 

شروش زا  دشاب  قحان  نآ  هزیگنا  دنچ  ره  هک  مراد  ار  یهورگ  نآ  بناج  هشیمه  نم  :» تشون شروش  اب  تفلاخم  رد  رتول  . دناهدش بکترم 
تـسین یـشروش  چیه  اریز  ؛ دنکیم شروش  دشاب  قحب  نآ  هزیگنا  دنچ  ره  هک  درک  مهاوخ  هلباقم  یهورگ  نآ  اب  هراومه  و  دـنیبیم ، نایز 

جره شروش و  هک  تفگ  یحیسم  تیفارشا  هب  هداشگرس  همان  مان  هب  دوخ  هتـشون  رد  رتول  دنکن ». اهتواقـش  دزیرن و  ار  ناهانگیب  نوخ  هک 
مدرم هفیظو  تسا و  ندرک  ییاورنامرف  رایرهـش  هفیظو  تفگ  وا  . دوش ظفح  ییاـهب  ره  هب  دـیاب  ناـماس  مظن و  تسا و  ناطیـش  راـک  جرم  و 

رکف و ره  دـنیامن ، تعاطا  زاربا  لاعفنا  روط  هب  دـیاب  طقف  هکلب  . دـننک تمواقم  هنالاعف  اورناـمرف  ربارب  رد  دـنرادن  قح  مدرم  . ندرک تعاـطا 
عباـت دـیاب  مه  نویناـحور  دوب  دـقتعم  رتولرایرهـش  و  اـسیلک ، نویناـحور ، .3 تـسا . یعاـمتجا  یمارآاـن  بوـشآ و  ياـنعم  هـب  رگید  راـتفر 

هب ییاسیلک  نوناق  ارچ  دیـسرپ  رتول  . دنکیمن رورـض  ار  هظحالم  چـیه  تسا و  ییایند  یماقم  نویناحور ، ماقم  تفگ  وا  . دنـشاب نایاورنامرف 
ماوع تفگ  وا  ؟ دریگیم هدیدان  لک  هب  ماوع  یگدنز  رد  ار  دراوم  نیمه  اما  دنکیم ، هجوت  نویناحور  تیکلام  قوقح  و  يدازآ ، یگدنز ،

زا شیب  نویناحور  یگدنز  دننک ، يوریپ  دـنوادخ  ماکحا  زا  ماوع  رگا  . دنتـسه « یبوخ نایحیـسم   » نویناحور ردـق  هب  مه  دنایحیـسم و  مه 
تسا و ییایند  ینامزاس  اسیلک  هک  اج  نآ  زا  تفگ  رتول  دنناسکی . اهناسنا  همه  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  . دوب دهاوخن  دنمـشزرا  ماوع  یگدـنز 
رب هکنآ  دننام  دنک ، تیحالـص  لامعا  اسیلک  رب  دناوتیم  رایرهـش  سپ  دراد ، تراظن  ینید  ریغ  ياهراک  همه  رب  رایرهـش  هک  ببـس  نادـب 
هار رد  رایرهـش  رگا  . دـهدب ینامرف  دـنوادخ  نامرف  فالخ  هب  دـناوتیمن  دراداو و  داقتعا  نتـشاد  هب  ار  مدرم  دـناوتیمن  وا  . دـنکیم تلود 
هب نتـسج  هانپ  اهنآ  هراچ  اهنت  هکلب  دـنروشب ، وا  هیلع  دـیابن  اما  دنچیپرـس ، وا  تعاـطا  زا  دـیاب  مدرم  دـشوکب  راـبجا  زا  یلکـش  ره  لـیمحت 

يدرف ياهلئـسم  نامیا  اریز  دـشاب ، مدرم  نامیا  هدـننک  نییعت  دـناوتیمن  رایرهـش  نینچمه  تسا . لاعفنا  تروص  هب  تعاطا  مدـع  تساـیس 
نیا ربارب  رد  . دوش ورهبور  مدرم  یلاعفنا  ای  یفنم  تعاطا  مدع  اب  دـیاب  طقف  مدرم ، ینید  تاداقتعا  رد  ییاورنامرف  تلاخد  تفگ  رتول  . تسا

( « نارهت هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  طقف  دنهاوخب و  کمک  دنوادخ  زا  دیاب  مدرم  نایاورنامرف ، ناهانگ  اهینامرفان و  هنوگ 
(--------------------------------------------------------------------------- هحفص 158  ) هرامش 40

ناهج خیرات  رد  هک  تفریذپ  ینید  ریغ  رادتقا  هرابرد  : دوخ هتـشون  رد  رتول  دهد . رفیک  ار  يراکدـب  ياورنامرف  دـناوتیم  دـنوادخ  ----- 
دهد بیرف  ار  نارایرهش  دشوکیم  هراومه  ناطیش  هک  تفگ  وا  دراوم ، نیا  ریغ  رد  . تسا هتشاد  دوجو  اسراپ  دنمدرخ و  رایرهش  دنچ  طقف 
اهنآ زا  يدایز  راظتنا  دـیابن  سک  چـیه  »و  دـنانیمز يور  ناگیامورف  ناهلبا و  نیرتگرزب  نارایرهـش  » هک تفگ  اـهراب  وا  . دـنوش رگمتـس  اـت 

ناراکهابت رفیک  ياهرازبا  ناونع  هب  نامیخژد » نابنادنز و  » ماقم رد  ات  دراد  مزال  ار  اهنآ  دنوادخ  اما  . ینید لئاسم  رد  هژیو  هب  دشاب ، هتـشاد 
رایرهـش رگا  یتح  هک  تفگ  نارمکح  دوجو  ترورـض  لیلد  هب  لاح ، نیع  رد  . دـنک لمع  ناـهج  رد  حلـص  ظـفح  ياههلیـسو  ناونع  هب  و 
حیجرت هک  درک  لالدتسا  دشاب و  هدوب  فیعض  يرایرهش  ای  دشاب  هتـشادن  دوجو  یتموکح  هکنیا  ات  دنک  تموکح  تسا  رتهب  دشاب  رگمتس 
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شبنج .4 میهدـب . تسد  زا  تراغ  لواپچ و  هب  ار  اـهنآ  همه  هکنیا  اـت  میوش  دـنمهرهب  یمارآ  حلـص و  رد  دوخ  ياـهییاراد  زا  یمین  زا  دراد 
عضو و هناگی  نیاربانب  . دوب هدرک  تفلاخم  اسیلک  ییایند  تردق  اب  وا  . داتفا دوب  هتشاذگ  هک  یماد  رد  دوخ  تایرظن  اب  رتولرتول  ییاتـسور و 

اراکـشآ فده  نیا  هب  نتفای  تسد  . دوب لماک  حلـص  تلاح  جاور  دنک ، تیاده  رایرهـش  تردق  دربراک  در  هب  ار  وا  تسناوتیم  هک  یلاح 
مالک ریسفت  دروم  رد  دارفا  دازآ  قح  مالعا  اب  رتول  یبهذم  هزومآ  . درکیم راهم  ینید  ریغ  تردق  دیاب  ار  یمظنیب  هنوگره  دوب و  نکممان 

هناـقداص وا  . دـننک بوکرـس  ار  اـهورین  نـیا  تساوـخ  نارایرهـش  زا  رتوـل  دـندش و  یمظنیب  ببـس  هـک  درک  دازآ  ار  ییاـهورین  دـنوادخ 
رانکرب ( ییایند ای  یناحور   ) ینیمز رادـتقا  هنوگره  تیحالـص  هزوح  زا  دـشاب و  یـصوصخ  یـصخش و  ادـخ ، اب  ناـسنا  هطبار  تساوخیم 

نید شبنج  هک  دیـسر  رتول  رظن  هب  رد 1525  . دش كانمیب  رد 1524  ناییاتـسور  روز  هب  لسوت  زا  اهتـسیتپابانآ و  مسیلاکیدار  زا  اما  . دنامب
نادـنمتورث هب  باـطخ  تسخن  هلهو  رد  رتوـل  یعاـمتجا ، یـسایس  ظاـحل  زا  شبنج ، نیا  رد  تسا . هـتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  وا  ییاریپ 

هب اهنآ  . دنتسب لد  رتول  یبهذم  هزومآ  هب  زین  مدرم  ياههدوت  دننک . تمواقم  مور  کیلوتاک  ياسیلک  هطلس  ربارب  رد  تساوخ  اهنآ  زا  ناملآ 
(--------------------- هحفص 159  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  ناونع  هب  ییاریپ  نید  شبنج 

یعاـــــمتجا يدازآ  ياتــــــسار  رد  یمادـــــقا  ----------------------------------------------------------- 
رهظم نید  دوب  دقتعم  رستنوم  . تشاد تسد  رد  ار  شبنج  تسدیهت  ياههدوت  يربهر  روش ، رپ  یبالقنا  ( ، 1  ) رستنوم ساموت  . دنتسیرگنیم

یبالقنا ياههدوت  دوب  راودیما  تشاد و  رـس  رد  گرزب  یعامتجا  تارییغت  يوزرآ  دوب ، شیـشک  کی  مه  وا  . تسا ناسنا  هدش  رادـیب  نهذ 
تیکلام یتاقبط و  تازایتما  زا  نآ  رد  هک  درک  یفرعم  یماظن  ار  دوخ  رظن  دروم  یعامتجا  ماـظن  رـستنوم  . دـنروآ دوجو  هب  ار  تارییغت  نیا 

مهف لباق  الماک  نامز  نآ  مدرم  يارب  دوب  مه  زیمآ  ماهبا  رـستنوم  نایب  رد  هک  یلیخت  نامرآ  نینچ  . دوبن يربخ  یتلود  تردـق  یـصوصخ و 
لیدبت راکشآ  زیتس  کی  هب  رد 1524  تفای و  يدایز  ذوفن  رابتعا و  لاس  دـنچ  دـنچ  یط  یبالقنا  شبنج  تشاذـگ و  ار  دوخ  رثا  اما  دوبن ،

نارگـشروش ياههتـسد  نیرخآ  دوب ، رادروخرب  هناخپوت  ناوت  زا  هک  هک  نانآ  ياهورین  درک و  شنکاو  شبنج  ربارب  رد  مکاـح  هقبط  دـش .
نیا اب  ؛ دوب یعامتجا  یشبنج  ناونع  هب  ییاریپ  نید  شبنج  تسکش  يانعم  هب  ناییاتسور ، تسکش  . درک دوبان  هم 1525  هام  رد  ار  ییاتسور 
هکنآ دوجو  اب  دوب . اپورا  رسارس  رد  یلادوئف  ماظن  رب  یتبرـض  رد 1525 1524  ناییاتـسور  ياهگنج  . تفرگ هدیدان  دیابن  ار  نآ  جیاتن  لاح 

زا ( دوب ) قحان نآ  هزیگنا  دـنچ  ره  » هک یهورگ  نآ  زا  داتـسیا و  نآ  ربارب  رد  يدوز  هب  اما  درک ، یلدـمه  ییاتـسور  شبنج  اب  زاغآ  رد  رتول 
ياهگر نوچمه  ار  اهناقهد  دـینک  هعطق  هعطق  دـینک ، هفخ  دیـشکب ، :» تفگ اـهنآ  قیوشت  رد  (2)و  درک يرادبناج  دـیدیم ») ) نایز شروش 

طقف دـنک و  يریگولج  نآ  هنماد  شرتسگ  زا  تسناوتن  اما  درک ، روهلعـش  ار  نید  شتآ  رتولنولاک  ناژ  یـسایس  ینید  ياههشیدـنا  .3 رام ».
ناملآ نارایرهـش  اب  نانچ  رتول  نامز  نیا  ات  درک . دودـحم  ار  ییاریپ  نید  شبنج  شرتسگ  ياهزادـنا  ات  یـسایس  یعامتجا  لاوحا  عاضوا و 

ياج هب  هجیتن ، رد  . تشاذـگ مسینارتول  رب  ار  دوخ  صاخ  ریثأت  ناملآ  یـسایس  لاح  عضو و  هک  دوب  هدـش  هتـسباو  اـهنآ  هب  ناـنچ  دـحتم و 
Thomas Munzer.1(1  ) يوانیدناکـسا و ياـهروشک  رد  و  دـش ، یتسیلانویــسان  دـشاب ، یتسیلانویــسانرتنا  یتـسار  هـب  نـید  هـکنیا 

(---------------------------------------- هحفص 160  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد 
هب شیـشک  يدارا  رییغت  اـب  هن  هناـهاش ، مکح  اـب  ناـملآ  زا  یگرزب  شخب  رد  ---------------------------------------- 

ياهروشک یمسر  بهذم  نییعت  مسیتناتستورپ و  لوبق  دروم  رد  ار  نارایرهش  قح  گروبـسگآ ، حلص 1555  دادرارق  تفای . همادا  يدنک ،
نولاک و رارژ  رـسپ  نیمود  نولاک ، ناژنولاـک  یگدـنز  . فلا دنـشاب . دوخ  نارایرهـش  نید  هب  هدـش  هتـساوخ  زین  مدرم  زا  درک و  ررقم  دوخ 

رادرـضحم زین  يواعد و  لیکو  نولاک  رارژ  . دـمآ اـیند  هب  هسنارف  يدراـکیپ  تلاـیا  رد  عقاو  نویون  رد  هیئوژ 1509  رد 10  کـنارف ، ولهنژ 
نیا هب  هک  دـش  يزیرهمانرب  ناـنچمه  وا  هیلوا  تاـعلاطم  و  دوش ، شیـشک  ناژ  هک  دوب  نیا  هداوناـخ  رظن  . دوب نویون  رد  ییاـسیلک  ناـمزاس 

رتشیب یلیخ  یقوقح  ياهراک  يارب  شرسپ  دادعتـسا  قوذ و  تفایرد  شردپ  دش ، هلاس  یتقو 18  اما  . دوش هتفای  تسد  هنازاورپ  دنلب  فدـه 
کیسالک راثآ  لاح  نیع  رد  . دناوخ قوقح  ژروب  هاگشناد  نائلروا و  هاگـشناد  رد  ناژ  تفایرد ، نیا  اب  . تسا تایهلا  یمالک و  ياهراک  زا 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


رتول و ینید  دادـترا  اب  طابترا  یعون  نامز ، نآ  رد  راک ، نیا  . تخادرپ ینانوی  ناـبز  نتخومآ  هب  یـصوصخ ، روط  هب  درک و« هعلاـطم  زین  ار 
ياههتـشون راـبتعا  هراـبرد  وا  يدـج  دـیدرت  ببـس  کیـسالک  یقوقح و  شزومآ  بیکرت  (3 .«) دـشیم یقلت  ون  شزوـمآ  یعوـن  نینچمه 

هب هشیدـنا  نیا  یپ  رد  شـشوک  رد  و  درک ، هدـنز  ار  مدرم  قوقح  ریذـپان  لاوز  مارتحا  دـیاب  دیـشیدنایم  وا  . دـش هنایم  ياههدـس  یـسردم 
نایم رد  هک  کین  قـالخا  تحاـصف و  یناـسنا ، نیتم و  تاـیبدا  طـسب  فرط  هب  یتراـبع ، هب  اـی  ، » یـسردم هفـسلف  لـباقم  رد  ییارگناـسنا ،

ینامسآ تلاخد  هب  هک  دوخ  « یناهگان شرگد  » زا دعب  4)و  .«) دروآ يور  تشاد  جاور  یحیسم  هچ  كرشم و  هچ  ناتساب  نایمور  ناینانوی و 
هتفرگ تروـص  یگرزب  رییغت  ناـمز  نیا  رد  وا  رکفت  رد  هک  تسین  دـیدرت  . تفگ نخـس  دوـمن ، خر  ای 1533  دودح 1532  و  داد ، تبـسن 

ضارتعا و هک  دوب  ینامز  نیا  . دوب نامزمه  ژروب  نائلروا و  رد  وا  لیصحت  ای  تاعلاطم  اب  هنایارگ  حالصا  تلاح  دشر  یعقاو  زاغآ  هتبلا  . دوب
ییاریپ نید  شبنج  اب  اما  دادن ، خر  يراکشآ  شروش  چیه  روشک  نیا  رد  هکنآ  دوجو  اب  دادیم و  ناشن  هسنارف  رد  ار  دوخ  يرتول  نایصع 

هدکشناد ياتسار  رد  اهلاس  وا  . داهن انب  ار  دوخ  هزومآ  ياهداینب  نولاک  ژروب  نائلروا ، ياهلاس  یط  تشاد . دوجو  يدایز  یلدمه  ناملآ  رد 
(----------------------------------------------- هحفص 161  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و 

نیا تیعقاو  زا  الماک  هکنآیب  دیاش  درکیم ، تکرح  مسیتناتـستورپ  رتول و  ياههشیدنا  --------------------------------- 
رد . دش رتروسج  کیلوتاک  ياسیلک  راک  هظفاحم  تایهلا  رب  هلمح  رد  وا  دش و  لیمکت  دنور  نیا  ات 1533  اما  . دشاب هاگآ  یضارتعا  نایرج 

تفر هملولگنآ  رد  هلیتود ، ییول  شتسود ، شیپ  هب  . دشاب ناما  رد  رازآ  زا  ات  درک  كرت  ار  نائلروا  ریزگان  یتاماهتا  لیلد  هب  وا  لاس  نامه 
زا یمـسر  روط  هب  رد 1534  نولاـک  درک . زاـغآ  ار  تیحیـسم  نید  ياـهداهن  تیلوؤسم  : دوخ فورعم  باـتک  نتـشون  هک  دوب  اـجنآ  رد  و 
زا هک  تسا  نآ  طاـیتحا  طرـش  هک  تفاـیرد  دـش ، دازآ  دوز  یلیخ  هچ  رگا  و  دـش . ینادـنز  ریگتـسد و  تفگ و  مور  کـیلوتاک  ياـسیلک 

ار اهداهن  هتـشون  تسد  لاب  رد  . دـش ورهبور  مرگ  لابقتـسا  اب  تفر و  سیوس  رد  لاب  هب  هلیتود ، دوخ ، تسود  اب  هارمه  دوش . جراخ  هسنارف 
هتـشون نیا  هک  دوب  نآ  نولاک  فدـه  . تشاد لصف  شـش  طقف  دوب و  هاتوک  هتـشون  نیا  نیتسخن  ياهپاچ  . درک رـشتنم  رد 1536  لـیمکت و 

لوبق دنام ، دنبیاپ  اهنآ  هب  دوخ  یگدنز  نارود  همه  رد  وا  هک  ار ، نولاک  تایهلا  یساسا  لوصا  اهناتستورپ  دشاب و  اهناتـستورپ  نامیا  هینایب 
هک یبلط  حالصا  لراف ، ( مایلیو ) مویگ توعد  هب  انب  رد 1536  نولاک  درک . رشتنم  رد 1540  ار  اهداهن  يوسنارف  همجرت  نولاک  دوخ  . دندرک
اما تشاد ، لاس  وا 28  نامز  نیا  رد  . تفر سیوس ، رد  ونژ ، هب  تشاد ، جایتحا  نولاک  کمک  هب  یناتستورپ  ياسیلک  نامزاس  سیسأت  يارب 

، ونژ رد  یناتـستورپ  نامزاس  سیـسأت  ینعی  راک ، نیا  هب  هک  تفریذپ  تفای و  بلاج  ار  لراف  داهنـشیپ  وا  . دوب ذوفن  اب  هدش و  هتخانـش  الماک 
یشروش وا  ریذپان  شزاس  هناریگتخس و  راتسیا  دوب و  اشوک  رایسب  یناسنا  وا  . درک راک  هنارـصم  لاس  هس  نولاک  دروم  نیا  رد  دنک . کمک 

هاتوک اجنیا  رد  وا  تماقا  اما  درک ، لوبق  گروبـستارتسا  رد  ار  تایهلا  يداتـسا  هشیپ  . دش هتخادـنا  نوریب  ونژ  زا  رد 1538  تخیگنارب و  ار 
در 1541 ددرگرب و  رهـش  نآ  هب  دش  ممـصم  تدـش  هب  نولاک  تفرگ ، رارق  یـشاپورف  هناتـسآ  رد  ونژ  یناتـستورپ  شبنج  یتقو  اریز  دوب .
ار دوخ  تیعقوم  نولاک  ات 1555  . دروآیمن دوجو  هب  یلمع  یلکـشم  دوب  هدنام  مه  هچنآ  اما  دندوب ، هتفرن  نیب  زا  نافلاخم  همه  . درک نینچ 

فلت ار  دوـخ  تقو  رمع  هدـنام  لاـس  هـن  یط  نولاـک  تـفرگ . راـیتخا  رد  یلمع  دـصاقم  هـمه  يارب  ار  وـنژ  ییاورناـمرف  درک و  مکحتـسم 
تمدـخ و هب  یناـحور  رادـقا  مه  ینید و  ریغ  رادـتقا  مه  نآ  رد  هک  دـنک  اـپرب  رـالاس  نید  یمیژر  هک  دوـب  نـیا  وـنژ  رد  وا  فدـه  . درکن

(---------------------------------------- هحفص 162  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد 
ون مـظن  يوـگلا  وـنژ  . دـشاب هتفاـی  صاـصتخا  وا  لـیلجت  دـنوادخ و  شتـسرپ  ---------------------------------------- 

رـسارس رد  ار  ناوریپ  زا  يدایز  رامـش  هک  یقوش  روش و  اب  ار  نولاک  هزومآ  ات  دنتفر  اج  مه  هب  رهـش  نیا  زا  نایارگ  حالـصا  دش . یگدـنز 
هجوت مدرم  یگدنز  لحارم  اههبنج و  همه  هب  دروآ ، دوجو  هب  يدعب  دنچ  یتموکح  ونژ  رد  نولاک  دننک . غیلبت  دروآ ، دـیدپ  یبرغ  ياپورا 
هجوت یلصا  ياهدروم  شرورپ  شزومآ و  و  اههناخراک ، سیسأت  یناگرزاب ، قنور  نوناق ، يارجا  . دومن عضو  یتاررقم  اهنآ  هرابرد  درک و 

و درک ، ارجا  نیودت و  یتشادـهب  تاررقم  دومن ، قیوشت  ار  یناگرزاب  ونژ  ندرک  دـنمتورث  فدـه  اب  درک ، سیـسأت  هاگـشناد  وا  . دـندوب وا 

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يدایز  رامـش  نتـشون  يارب  يرادا  فیاظو  زا  تغارف  هظحل  ره  زا  نولاک  . دومن اـپورا  کـشر  دـسح و  دروم  ار  ونژ  هک  رگید  تامادـقا 
تفایرد یتقو  . دوبن هینب  يوق  الـصا  اک  يدرم  رب  دوب  يدایز  راشف  راک  همه  نیا  . درک هدافتـسا  اهداهن  لیمکت  يارب  هلمج  زا  يریـسفت ، راثآ 

. دوب بترم  الماک  زیچ  همه  تشذـگ ، رد  هم 1564  رد 27  یتقو  . داد ماجنا  تبقارم  اب  ار  شیاههمانرب  تسا ، یتساـک  هب  ور  وا  ییاـناوت  هک 
دقتعم وا  داد . لیکشت  ار  نولاک  یسایس  تایهلا  هشیدنا و  یلصا  هتسه  دنوادخ  تیمکاح  هب  داقتعا  نولاک  یـسایس  یمالک  ياههشیدنا  ب.

انعم نیا  رد  طقف  مه  تموکح  ای  تلود  نیاربانب ، . دراد تیمها  دشاب  طوبرم  ناسنا  يراگتـسر  اب  دنوادخ و  تردـق  اب  رگا  اهزیچ  همه  دوب 
ءاشنم دنوادخ  . تسوا زا  يوریپ  دـنوادخ و  تخانـش  ناسنا  یلـصا  فدـه  . دـنک کمک  ناسنا  یلاعتم  ياهفدـه  ققحت  هب  هک  دراد  تیمها 

اب تسا ، هدش  دساف  ریرـش و  مدآ ، ياطخ  ماگنه  زا  ناسنا  هک  تفگ  وا  دوب  دـقتعم  زین  مدآ  هانگ  هب  نولاک  رگید  يوس  زا  . تساهیبوخ همه 
ییاهر ناکما  اهناسنا  حیـسم  یـسیع  ندـش  ینابرق  اب  . تسا هدـش  راـتفرگ  مدآ  رب  هدـش  هتفگ  ياـهنیرفن  نعل و  هب  و  دـیآیم ، اـیند  هب  هاـنگ 

هدنز گرم و  رد  ار  اهناسنا  دشوکیم  هنامیمـص  هک  دراد  یگتـسب  سدقلا  حور  کمک  هب  حیـسم  اب  داحتا  هب  اهنآ  يراگتـسر  اما  دـناهتفای 
نولاک تفریذپ . دهاوخ  ار  اهنآ  دنوادخ  دش و  دهاوخ  هدوشخب  ناشناهانگ  دننک ، هبوت  دنناوتیم  نانمؤم  . دنک کیرش  حیسم  یسیع  ندش 
يدبا نعل  ار  رگید  یخرب  يراگتـسر و  ار  یخرب  تشونرـس  دنوادخ  . تسا هدرک  نیعم  ردقم و  دـنوادخ  ار  اهناسنا  تشونرـس  دوب  دـقتعم 

(------------------ هحفص 163  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  يارب  اهناسنا  تسا و  هدرک  نییعت 
يراـک چـیه  یهلا  ریدـقت  نـیا  ریــسم  رییغت  -------------------------------------------------------------- 

، دشابن مهف  لباق  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره  دنوادخ ، میمـصت  اریز  درادن ، دوجو  یتلادعیب  چیه  يدـنوادخ  نعل  رد  اما  . دـننکب دـنناوتیمن 
اب اـهناسنا  همه  اریز  ؛ دـشاب هنوـگچ  سکره  تسا  هدرک  نییعت  هـک  مـینادیم  دـنوادخ  يدـبا  مـکح  ار  ریدـقت  اـم  تـسا : هنـالداع  هـشیمه 

نیاربانب . تسا هدش  ررقم  يدـبا  نعل  رگید  یخرب  يارب  يدـبا و  یگدـنز  شیپ  زا  یخرب  يارب  هکلب  دـناهدشن ، هدـیرفآ  یناسکی  تشونرس 
دیدحالـص اب  دنوادخ  هک  مینکیم  مالعا  سدقم  باتک  نشور  هزومآ  اب  گنهامه  ، ... دـناهدش هدـیرفآ  نوگانوگ  ياهفدـه  يارب  اهناسنا 

يارب راب  کی  دنک ، موکحم  يدوبان  هب  تسا  نکمم  هک  ار  اهنآ  و  دریذپب ، يراگتسر  هب  تسا  نکمم  هک  ار  اهنآ  ریذپان  رییغت  یگـشیمه و 
لباق ریغ  هنالداع ، يرواد  اب  هک  اهنآ  يارب  ... دراد رارق  وا  دـننامیب  تمحر  ساـسا  رب  دـنوادخ  دیدحالـص  نیا  ... تسا هدرک  نییعت  هشیمه 
شیپ زا  ناسنا  تشونرـس  هک  تیعقاو  نیا  اما  تسا . هدش  هتـسب  یگدنز  ياهرد  تسا ، هدرک  ررقم  نعل  مهف  كرد و  لباق  ریغ  و  شنزرس ،
هدولاپ دـیاب  عاـمتجا  نکهشیر و  دـیاب  هاـنگ  . دـنکیمن راـنکرب  دـنوادخ  یقـالخا  نیناوق  اـب  یگنهاـمه  فیلکت  زا  ار  وا  تسا ، هدـش  نییعت 

اب هداد ، رارق  ناسحا  فطل و  دروم  دنوادخ  هک  اهنآ  ؟ دنتـسیک ناگدـیزگرب  اما  . دـنراد هدـهع  رب  ناگدـیزگرب  هک  تسا  ياهفیظو  نیا  . دوش
ار دوخ  تکربرپ  كرابم و  عضو  دـنباییم ، ناهج  نیا  رد  هک  یعقوم  ماـقم و  اـب  دـنوادخ ، تیدوبع  هب  راـبجا  ساـسحا  ینورد ، یناوخارف 

ناـیم رد  ار  وا  دـنوادخ  هـک  تـسا  لـمتحم  تفاـی  هرهب  یناـهج  تاـقیفوت  زا  کـین  ياـهراک  ببــس  هـب  يدرف  رگا  و  تخانــش ، دـنهاوخ 
رظن زا  هکنانچمه  وا ، رظن  هب  . درک زیامتم  رهاـظ  ریغ  ياـسیلک  زا  ار  رهاـظ  ياـسیلک  رتول ، دـننام  مه ، نولاـک  تسا . هداد  رارق  ناگدـیزگرب 

وـضع همه  اما  دـناهدنکارپ ، ناکم  ناـمز و  ظاـحل  زا  هکنآ  دوجو  اـب  هک  تسا  نیتسار  ناـنمؤم  عاـمتجا  یعقاو  ياـسیلک  نیتسوگآ ، تنس 
نانموم همه  . دریگیم رب  رد  ار  نارفاک  نانموم و  همه  اسیلک ، یناهج  نیا  نامزاس  ای  رهاـظ ، ياـسیلک  . دنتـسه يدـحاو  ياـسیلک  عاـمتجا و 
لامعا دنتـسه  اهنآ  نایم  رد  هک  نارفاک  رب  اهنآ و  رب  یقیقد  طابـضنا  دیاب  دنوادخ  هدـیزگرب  ياوشیپ  دـنوشیم و  بوسحم  اسیلک  ياضعا 

قوقح و هدکـشناد  نیا  يارجا  . تسا هدـش  ررقم  سدـقم  ياهباتک  رد  راتفر  مزال  دـعاوق  یناهج  نیا  یگدـنز  ياههبنج  همه  هرابرد  . دـنک
(----------------------------------------------------- هحفص 164  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یـسایس مولع 

ار اهنآ  دوخ  ياهریـسفت  اب  نولاـک  هک  تسا  یماـکحا  نآ  تیاـعر  ياـنعم  هب  لـمع ، رد  دـعاوق ، --------------------------- 
رد یعقاو  نانمؤم  همه  . دـنک کمک  اهنآ  هب  ات  درک  رققم  نایمدآ  رب  ینید  موسر  نیناوق و  اب  ار  اسیلک  دـنوادخ  هک  تفگ  درک و  فیـصوت 

ناراگزومآ نید و  نایاوشیپ  ماقم  رد  دنناوتیم  دناهدش و  دنمهرهب  یـصاخ  ياهدادعتـسا  تبهوم  زا  یخرب  اما  دـنربارب ، دـنوادخ  هاگـشیپ 
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دوش رتنوزفا  دنوادخ  یگرزب  هوکش و  هک  فده  نیا  اب  تسا  ینید  مسارم  تیریدم  دنوادخ و  نیناوق  ندنارتسگ  اهنآ  هفیظو  دننک و  راتفر 
مور ياسیلک  دساف  رس و  الاب  تیریدم  تراظن  زا  نانمؤم  تسا  مزال  طقف  درکیم  رکف  رتولنولاک  یسایس  هیرظن  .1 ددرگ . یلمع  وا  هدارا  و 

هب ار  وا  رتول  هزومآ  . دننک یگدنز  حیـسم  یعقاو  نانمؤم  يرایتخا  دازآ و  عمتجم  رد  دـنوادخ  هدارا  هب  انب  یتسرد و  هب  دـنناوتب  ات  دـنزیرگب 
لاح ره  هب  هک  تفایرد  یتقو  نولاک  .« دناشیـشک نانمؤم  همه  :» درک تیادـه  اسیلک  ناـمزاس  رادـتقا  يراـبجا  ياهلکـش  همه  اـب  تفلاـخم 

ساسحا ار  ینید  ریغ  یتموکح  هب  تردق  يراذگاو  ترورض  تسا ، تیریدم  تیاده و  دنمزاین  نارفاک ، اب  هتخیمآ  نانمؤم  رهاظ ، ياسیلک 
یلمع ینهذ  نولاـک  رگید ، يوس  زا  دوش . طلـسم  اـسیلک  ياـهنییآ  ناـمزاس و  رب  دیـشوک  دوخ  هبون  هب  ناـمز و  هب  مه  تموـکح  نیا  . درک
تـسا هدرک  يرورـض  ار  یـسایس  رادـتقا  هک  ییاهیراوشد  زا  یـسایس و  رادـتقا  ياهیراوشد  زا  دـنناوتیمن  زگره  اهناسنا  دـیدیم  تشاد و 

هک دوشیم  لح  یتقو  طقف  امعم  نیا  دوب  دقتعم  دوش و  دب  هدافتـسا  یـسایس  رادتقا  زا  تسا  نکمم  تسنادیم  لاح  نیع  رد  . دننک بانتجا 
وا دـنبای . دـنویپ  رگیدـکی  اب  درک ، دـهاوخ  مهارف  ار  مزال  ياهتراظن  هنوگ  همه  هک  ینواعت ، عامتجا  کی  رد  ینید  ریغ  ینید و  ياهنامزاس 

دیاب اسیلک  ای  ینید  مظن  تموکح و  ای  ینید  ریغ  مظن  . دشاب تدحو  مظن و  هعماج  رد  دیاب  دوش ، ارجا  دیاب  دنوادخ  هدارا  رگا  هک  تخومآ 
توافتم ياهویـش  هب  کی  ره  . دـنراد فدـه  کی  ود  ره  اما  تسا ، زیامتم  اهنآ  تارایتخا  دنالقتـسم ، راـتخم و  ود  ره  دـنوش ، هرادا  بوخ 

کنیا هک  روطنامه  اما  تفگ : ینید  مظن  ینید و  ریغ  مظن  زیامت  نایب  رد  نولاـک  . تسا هدرک  ررقم  دـنوادخ  ار  ود  ره  اـما  دـننکیم ، لـمع 
(------ هحفص 165  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  تموکح  زا  ( ینید ریغ  ) تموکح عون  نیا  دش  هتفگ 

ینطاـب تنطلـس  يونعم و  -------------------------------------------------------------------------- 
، ناهج نیا  رد  یتح  يونعم ، تنطلـس  اریز  . دنتـسین داضتم  رگیدکی  اب  ظاحل  چـیه  زا  اهنآ  تسناد  دـیاب  اما  ؛ تسا صخـشم  ازجم و  حیـسم 

اما ؛ دنکیم ادها  ام  هب  ریذپان  داسف  اریمان و  یتاکرب  ارذگ  اریم و  یگدـنز  نیا  رد  دـهنیمرب و  ام  رد  ار  ینامـسآ  تنطلـس  تامدـقم  یخرب 
تیامح درادب و  یمارگ  ار  دنوادخ  تدابع  مینکیم ، یگدنز  ناهج  نیا  رد  هک  ینامز  ات  هک  هدـش  يزیرحرط  نانچ  یندـم  تموکح  نیا 
تلادع ياهشور  دنک ، میظنت  اهناسنا  هعماج  مزال  هتسیاش و  هویـش  هب  ار  یگدنز  دیامن ، عافد  اسیلک  زا  دنک ، ظفح  ار  نید  بان  نییآ  دنک ،

رـشب ینید  ریغ  تموکح  نولاک  هدیقع  هب  دیامن ... رارقرب  یمومع  یگدوسآ  حلـص و  درادب ، راوتـسا  ار  ام  ياهنامیپ  دـنک ، نیعم  ار  یندـم 
هانگ اب  اهناسنا  هکنآ  ببـس  هب  اما  . دوبن يزاین  تموکح  هب  دندرکیم ، یگدنز  ناهج  نیا  رد  ناگدیزگرب  طقف  رگا  تفگ  وا  . تسین رورض 

ای یـسایس  رادـتقا  نیاربانب  . دـنک تراـظن  ناراـکهانگ  رب  اـت  درک  ررقم  ار  تموکح  دـنوادخ  دنـشاب و  تراـظن  ریز  دـیاب  دـنیآیم  اـیند  هب 
یگدنز تسادق  تشادهگن  يارب  يرورـض  دعاوق  نآ ، زا  رتمهم  تسا و  یگدنز  هدننک  ظفح  تسا ، هدش  دـیجمت  لیلجت و  هک  تموکح ،

اهنآ زا  دیاب  مدرم  . دنراد ییادخ  یماقم  یندم  نایاورنامرف  تسا ، ینامـسآ  يرازبا  ینیمز  تموکح  نوچ  دوب  دـقتعم  نولاک  دـنک . ارجا  ار 
نابحاص شیاتـس  لباق  رایـسب  تاین  هک  تسا  نیا  دوخ ، ییارجا  تاماقم  هب  تبـسن  مدرم  هفیظو  نیتسخن  :» دننک تعاطا  دنوادخ  دـننام  مه 

ناـبیان و ناوـنع  هب  ار  اـهنآ  ساـسا  نیا  رب  دـنرادب و  یمارگ  تسا ، هداد  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتیحالـص  دـننادیم  هک  ار ، بصاـنم 
تشاد و ترفن  یـسارکومد  یهاـشداپ و  زا  هک  دـنچ  ره  دادیمن ، یتـیمها  تموـکح  لکـش  هـب  وا  «. دـنراذگ مارتـحا  دـنوادخ  نانیـشناج 

ناهاشداپ هک  درکیمن  راکنا  اما  . دادیم حیجرت  ار  تموکح  طلتخم  لکش  دسریم  رظن  هب  تسنادیم و  ود  نآ  زا  رتهب  ار  یـسارکوتسیرآ 
يارب دـنادیم  نیرتهب  هک  ار  یتموکح  عون  دـنوادخ  لاـح ، ره  هب  ناتـساب و ، لیئارـسا  رد  هژیو  هب  دناهتـشاد ، دوجو  مه  يزیگنارب  شیاـتس 

دیاب دشاب  هتـشاد  یلکـش  ره  تموکح  . دننک دیدرت  شـسرپ و  تسا  هدرک  ررقم  دنوادخ  هچنآ  رد  دـیاشن  ار  مدرم  درادیم و  ررقم  اهناسنا 
(----------- هحفص 166  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  دیاب  مه  اورنامرف  هنوگره  زا  دشاب و  مرتحم 

اهتردـق و همه  اریز  درک ، تعاطا  --------------------------------------------------------------------- 
هب دنناوتیم  اهنآ  دننکیم ، بوکرـس  ار  مدرم  رگا  . داد ناشن  تمواقم  یـسایس  تردق  ربارب  رد  دـیابن  زگره  تسا و  دـنوادخ  زا  تارایتخا 

قحتسم بوخ  نایاورنامرف  هزادنا  هب  دب  نایاورنامرف  تفگ  وا  . دننک تعاطا  دیاب  نانچمه  لاح ، نیع  رد  اما  دنوش ، لسوتم  اورنامرف  صخش 
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رفیک تازاجم و  ناونع  هب  دنوادخ  ار  ریرـش  نایاورنامرف  هک  تسا  راکـشآ  نیاربانب  . دنکیمن فدهیب  ار  يراک  چیه  دنوادخ  دـناتعاطا ،
هک تسا  نآ  ناـیاورنامرف  هب  تبـسن  مدرم  هفیظو  نیتـسخن  تشون : تیحیـسم  نید  ياـهداهن  رد  نولاـک  . تسا هداد  رارق  اـم  رب  ناـمناهانگ 

رارق مارتـحا  لوـبق و  دروـم  دـنوادخ  ناگداتـسرف  ناوـنع  هـب  مـه  ار  اـهنآ  دنرامـش و  ییادـخ  ینوناـق  ار  نآ  دـنریذپب و  ار  اـهنآ  تیعقوـم 
ماجنا ام  هب  تبسن  ار  دوخ  فیاظو  تفارـش  تقادص و  اب  هک  ینارایرهـش  زا  اهنت  هن  دیاب  میراذگ ، تمرح  دنوادخ  مالک  هب  ام  رگا  .... دنهد

اهنآ ... اریز . مینک تعاـطا  دنـشاب ، هدادـن  ماـجنا  ار  دوـخ  فیاـظو  رگا  یتـح  دـناتیمکاح ، ياراد  هک  اـهنآ  همه  زا  دـیاب  هـکلب  دـنهدیم ،
اهنآ دنیوا و  ناسحا  یکین و  هنییآ  یعقاو و  ياههنومن  دنناریم ، مکح  یمومع  ریخ  هب  هک  اهنآ  . دـنراد دـنوادخ  زا  طقف  ار  دوخ  تموکح 

لـصا نیا  رب  دـناهدمآ .... مدرم  ياهترارـش  نداد  رفیک  يارب  وا  يوس  زا  زاب  دـننکیم ، ییاورناـمرف  هنارگمتـس  هنـالداعان و  ياهویـش  هب  هک 
دیابن مدرم  دشاب ، دنوادخ  ماکحا  اهنامرف و  فالخ  هب  اورنامرف  ياهراک  همه  رگا  : دش لئاق  ییانثتـسا  رتول  دـننام  مه  نولاک  یفنم ، تعاطا 

همه زا  . دینـش دـیاب  درک  غالبا  ار  دوخ  سدـقم  مالک  هاگره  هک  تسا و  ناهاش  هاش  دـنوادخ  نیاربانب ، تشون : نولاک  . دـننک تعاـطا  وا  زا 
هب ار  زیچ  ره  اـهنآ  رگا  اـما  . دـننکیم تساـیر  اـم  رب  هک  میتسه  ینادرم  نآ  وریپ  اـم  تسخن ، هلهو  رد  همه ، زا  شیپ  و  همه ، يارب  رتـمهم ،

یتقو . داد تیمها  ییارجا  تاماقم  تردق  هب  دـیابن  نینچ  مه  . درک نآ  هب  یهجوت  نیرتکچوک  دـیابن  دـنهد ، نامرف  دـنوادخ  نامرف  فالخ 
یلیلد دنوادخ ، نامرف  فالخ  نامرف  یتح  اهنیا ، همه  اب  دیـسر . دهاوخن  یبیـسآ  نآ  زا  دوش ، يوریپ  دنوادخ  رترب  اتمهیب و  تردق  زا  هک 

مولع قوقح و  هدکشناد  فالخ  هک  دز  زابرس  یتاروتـسد  زا  لاعفنا  روط  هب  ناوتیم  تفگ  نولاک  . تسین اورنامرف  هیلع  لاعف  شروش  يارب 
(--------------------------------------------------------- هحفص 167  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس

روآمایپ نولاک  . تفرگ تسد  هب  حالـس  رایرهـش  ربارب  رد  ناوتیمن  اما  . تسا دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  ----------------------- 
باختنا زایتما  نآ  رد  هک  دهدب  تموکح  زا  یلکـش  دوخ  تاقولخم  هب  تسا  هدـید  بسانم  دـنوادخ  رگا  اما  دوبن . مدرم  يارب  بالقنا  قح 

نینچ هک  تسین  يدیدرت  اریز  دنرادب ، یمارگ  ار  دوخ  بوخ  تخب  دیاب  ( دشاب یسارکومد  تموکح  ای  ) دشاب هتـشاد  ار  نایاورنامرف  ندرک 
نایدوهی هب  ( نایاورنامرف شنیزگ  ) يزایتما نینچ  دـنوادخ  یتقو  تشون : اـهداهن  رد  نولاـک  . دراد حـیجرت  يرگمتـس  تموکح  هب  یتموکح 

اهنآ لاح  عضو و  تساوخ  هکنیا  و  تسا ، هدینادرگ  دوخ  ناثراو  ار  اهنآ  هک  داد  یهاوگ  درک و  دییأت  ار  دوخ  شریذـپ  هلیـسو  نیدـب  داد ،
يدازآ رگا  اما  .... درادـن دوجو  يدازآ  اما  دنتـسه ، ینارایرهـش  ناهاش و  اـهاجنآ  رد  هک  دـشاب ، اـهنآ  ياـههیاسمه  عضو  زا  رتیلاـع  رتهب و 

زا بوخ  تین  اب  راذگب  دنامب و  ظوفحم  راذـگب  تسا ، یگرزب  رایـسب  تبهوم  نیا  هک  اجنآ  زا  میراد ، ییارجا  تاماقم  نایـضاق و  باختنا 
ریز ندوب  زا  رتـهب  رایـسب  دازآ  یتـلود  رد  ندوب  هک  مییوگب  میناوتیم  مینکیم  ثحب  يرـشب  ياـهتموکح  هراـبرد  رگا  ... مینک هدافتـسا  نآ 

دنوادخ هک  اهنآ  هب  راذگب  دشاب .... هدیزگرب  هدش و  باختنا  هک  ییاورنامرف  نتـشاد  تسا  رتریذـپ  لمحت  رایـسب  تسا . هاشداپ  کی  نامرف 
شردق یفاک  هزادنا  هب  ناوتیمن  هک  درف  هب  رـصحنم  یجنگ  دوس و  ناونع  هب  . دنربب راک  هب  ار  نآ  هداد  ( يأر قح  ) باختنا يدازآ  يدازآ و 

نیا رد  . داد ناشن  ار  یتسینولاک  هعماـج  رـالاس  نید  تیها  دروآ ، دوجو  هب  ونژ  رد  نولاـک  هک  روط  نآ  تموکح ، يوگلا  درمـش . منتغم  ار 
ینید ریغ  راذگراک  هک  یندم  یلاع  ياروش  لوا ، . تشاد دوجو  مه  زا  ادـج  مکاح  تأیه  ود  یمـسر ، روط  هب  مک  تسد  تموکح ، لکش 

رد اما  دوب ، توافتم  ادج و  ود  نیا  فیاظو  رظن  ملاع  رد  . دوب اسیلک  رب  مکاح  تئیه  هک  نایزوتاک ، نمجنا  مود ، . دوب هعماج  هدننک  يربهر 
داضت و چیه  ینید  رادتقا  ینید و  ریغ  رادتقا  نیب  نولاک  هیرظن  رد  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه  . دـندرکیم يراکمه  گنتاگنت  ود  نیا  لمع 
ود ره  فدـه  دـنوادخ ، مالک  قبط  هعماج  رب  ییاورنامرف  ینعی  تسنادیم ، ناسکی  ار  اـهنآ  يود  ره  فدـه  وا  تشادـن و  دوجو  یفلاـخت 

هرامـش 40 نارهت » ) هاگـشناد  ) یـسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  يارب  دـنوادخ  ار  ود  ره  هکنیا  و  دـشیم ، هتـسناد  مظن  ظـفح  راذـگراک 
(-------------------------------------------------------------------------------- هحفــــص 168 )

نیع رد  اسیلک  تاماقم  یتسینولاک ، تموکح  نارود  ونژ  رد  دـنک . یناـبیتشپ  رگید  نآ  زا  دـیاب  کـی  ره  تسا و  هدرک  داـجیا  فدـه  نیا 
ياسیلک ور  نیا  زا  دـندشیم و  هدـیمان  رتیبسرپ 1  هک  یناحور ، نایاوشیپ  زا  یتئیه  ار  هعماـج  ناریدـم  دـندوب ، مه  یمومع  تاـماقم  لاـح 
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تفریذپیم هشیمه  یندم  یلاع  ياروش  ار  « اههیصوت » نیا . دندومنیم هیـصوت » دندرکیم و« ناحتما  دنتفگیم ، نیرتیبسرپ  یهاگ  ار  ینولاک 
يراداـفو دـنگوس  ونژ  تموکح  هب  دـیاب  ناریدـم  . درکیم بوـصنم  یمـسر  روـط  هب  اـسیلک  وـضع  مدرم ، هب  اهادـیدناک  یفرعم  زا  سپ  و 

یندم یلاع  ياروش  هک  دوب ، یناحور  ریغ  نادیفس  شیر  زا  یگرزب  اتبسن  تئیه  ناشیشک و  هدنریگ  رب  رد  نایزوتاک ، نمجنا  دندروخیم .
دونیـس 2 ار  اـهنآ  عـمجم  هـک  اـهرتیبسرپ ، طلـست  رظن و  ریز  عـقاو  رد  اـهنآ  تاـباصتنا  اـما  دوـب ، هدرک  بوـصنم  اراـهنآ  یمــسر  روـط  هـب 

روصت نوچ  درکیم و  هفیظو  ماـجنا  دـنوادخ  مـالک  مکح و  قـبط  دراوـم  همه  رد  دـیاب  تموـکح  هک  اـجنآ  زا  . تشاد رارق  دـندناوخیم ،
ناشیشک تیلقا  دوش ، هتفگ  رتهب  دیاش  ای  نایزوتاک ، نمجنا  دنتـسه ، دنوادخ  مالک  موهفم  انعم و  نایب  يارب  دارفا  نیرتهب  ناشیـشک  دشیم 

قح اروش  رظن  ملاع  رد  . تشاد طلـست  یندـم  یلاع  ياروش  رب  نایزوتاک ، نمجنا  نیارباـنب ، . دـندوب ونژ  رب  مکاـح  یعقاو  تئیه  نمجنا ، نیا 
ار اهنآ  زا  کی  چـیه  درکن و  در  ار  یناحور  نایاوشیپ  ناگدـش  یفرعم  زا  کی  چـیه  لـمع  رد  اـما  دـنک ، بصن  لزع و  ار  ناریدـم  تشاد 
نآ رـشب  یگدنز  زا  ياهلحرم  چیه  دوب  دقتعم  نولاک  . دـشاب هتـشاداو  راک  نیا  هب  ار  نانآ  نمجنا  ناشیـشک  تئیه  هکنیا  رگم  ؛ دومنن رانکرب 

یلمع هجیتن  . دراد هجوت  اهناسنا  یگدنز  لحارم  همه  هب  دـنوادخ  نخـس ، رگید  هب  دـشابن ، دـنوادخ  هجوت  دروم  هک  تسین  تیمهایب  ردـق 
نمجنا نیا  . دوب مدرم  یـصخش  ياهراک  رد  نایزوتاک  نمجنا  هلخادـم  و  لصفم ، تاررقم  میظنت  یعامتجا ، یگدـنز  رد  داقتعا  لـصا  نیا 

ار اـسیلک  رد  مدرم  روـضح  . دـنک تلاـخد  یگداوناـخ  یـصوصخ  یگدـنز  رد  هک  تشاد  قـح  . درکیم لاـمعا  ریگارف  گرزب و  يرادـتقا 
دح زا  داـیز  هرهب  هـک  ار  اـهنآ  درک ، مـیظنت  ار  یناـگرزاب  ياهدتــس  داد و  دروآرد ، دوـخ  تراـظن  ریز  ار  تـیبرت  مـیلعت و  درک ، يراـبجا 
resbytere.1(1 . ) درک ریفکت  درط و  ار  ياهدــع  و  تـفرگ ، میمــصت  جاودزا  ياهتــساوخرد  هراــبرد  دوــمن ، تازاــجم  دــنتفرگیم 

(---------------------------- هحفص 169  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد   (2)2.Synade
يدنورهـش و زا  دشیم ، هتخادـنا  نوریب  اسیلک  زا  سک  ره  ---------------------------------------------------- 

یمک ونژ ، تلود  در  ای  نولاک ، یـسایس  هیرظن  رد  همهنیا ، اب  دـشیم . دـیعبت  مورحم و  دـشاب ، هتـشاد  دوب  نکمم  هک  ینید  ریغ  ماقم  ره  زا 
ار يزیچ  نینچ  نولاک  دوخ  اما  دش ، کیتارکومد  دشر  هزیگنا  ادعب  تفگ ، میهاوخ  هک  روط  نامه  مسینولاک ، تشاد . دوجو  یـسارکومد 
ای لوحت  نیا  . تسا هدش  دای  یتیسینولاک  تایهلا  رد  هتفهن  سارکومد  لیلد » » ناونع هب  اسیلک  وضع  مدرم  تکراشم  لصا  زا  . تشادن رظن  رد 

ياهادـیدناک بیوصت  ای  در  عورـشم  قح  اسیلک  وضع  مدرم  . دوب دودـحم  نولاک  نامز  رد  اما  تفاـی ، یعقاو  تیمها  ماجنارـس  تکراـشم ،
دزمان اری  سک  مدرم  دوخ  اما  دـندوب ، هتفریذـپ  یندـم  یلاع  ياروش  هدرک و  باختنا  یناـحور  ناـیاوشیپ  هک  دنتـشاد  ار  ناـیزوتاک  نمجنا 

باختنا لمع  دوخ  هب  رتشیب  وا  . دور شیپ  تسناوتیمن  نیا  زا  تسا  دـساف  راکهانگ و  یقولخم  ناسنا  دوب  دـقتعم  هک  نولاـک  دـندرکیمن .
اسیلک هیلع  یمادقا  هنوگ  ره  تلود  . دوب هدش  يزیر  حرط  یگنهامه  داجیا  يارب  یتسینولاک  تموکح  هاگتـسد  . نارگباختنا هن  دیـشیدنایم 

، یتسرپ تب  داحلا ، تموکح ، ینید  ریغ  يوزاب  دادیمن . هزاجا  ار  ینیدـکاپ  لوصا  زا  يورجک  هنوگچیه  هک  یتلود  درکیم ، تازاـجم  ار 
هیامرس مسینولاک و  .2 دوب . هنایارگرادـتقا  ياهعماج  نیا ، . دومنیم عمق  علق و  درکیم ، فیرعت  اسیلک  هک  روط  نآ  ار ، تاسدـقم  هب  نیهوت 
شاـعم نیماـت  يارب  طـقف  يداـصتقا  تیلاـعف  زا  درمـشیم و  تشز  ار  لوـپ  يروآ  دوـس  هـک  تیحیـسم  یمارگ  تنـس  زا  مسینولاـک  يراد 

رد هک  تسینولاک  ناربهر  تفرگ و  رارق  رگادوس  تاقبط  عفنم  ياتـسار  رد  هدمع  روط  هب  یتسینولاک  ياهـشزومآ  . دـیرب درکیم  يراداوه 
نولاک و هزومآ  هک  دـناهدرک  نشور  نارگید  ربو و  سکام  . دـندرک يرادـبناج  یناگرزاب  داـصتقا  دوجو  ترورـض  زا  دنتـسیزیم  اـهرهش 

اهنآ رادـتقا  هب  مه  نییآ  نیا  دـندیورگ و  یتسینولاک  نییآ  هب  نارادهیامرـس  دناهتـشاد . یلباقتم  طباور  رگیدـکی  اب  زاـغآ  زا  يرادهیاـمرس 
یناـگرزاب زکارم  یجناـیم  هک  سیوس ، ياهرهـش  هب  ناوـتیم  تفاـی  شرتـسگ  اـهنآ  رد  یتسینولاـک  نییآ  هک  ییاـهنوناک  زا  . درک کـمک 

گرزب تاسـسؤم  هک  دـنله ، یناگرزاب  زکارم  نیار ، لحاوس  هسنارف ، یناگرزاب  ياهرهـش  دـنتفریم ، رامـش  هب  یبونج  یلامـش و  ياـپورا 
(--------------------------- هحفص 170  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  یناریتشک  یفارص و 

و ناتـسلگنا ، ایناپــسا ، ياهرهــش  دوـب ، هدروآ  دوـجو  هـب  ----------------------------------------------------- 
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یلاح رد  يرادهیامرس  اهرهـش ، زکارم و  نیا  رد  . درک هراشا  دندوب  يرادهیامرـس  مسینولاک و  نییآ  ییاهن  لماکت  هنحـص  هک  اکیرما  اهدعب 
نید و شیاریپ  طقف  هقبط  نیا  . تشادـن تفلاـخم  یلک  روط  هب  نید  اـب  درکیم ، در  ار  مسیـسیلوتاک  ینعی  یلادوئف  هعماـج  يژولوئدـیا  هک 
مسینارتول و زا  هک  مسیتناتستورپ ، . دنک ضوع  ناتستورپ  ياسیلک  اب  ار  کیلوتاک  ياسیلک  تساوخیم  ینعی  تساوخیم ، ار  اسیلک  حالصا 

تفگ نولاـک  . درکیم ناـیب  تـشاد و  دوـخ  رد  ار  يرادهیامرـس  ياـپون  هـقبط  عفاـنم  دـیاقع و  لـماک  روـط  هـب  دوـب ، هدـمآ  رب  مسینولاـک 
يوقت و اب  ار  تورث  وا  ناوریپ  نولاک و  هتبلا  .«. دشاب رتشیب  نیمز  تیکلام  دمآرد  زا  دیابن  یناگرزاب  تراجت و  دـمآرد  ارچ  :» هکدـیمهفیمن
اهنارتول و راتـسیا  زا  هجوت  لـباق  روط  هب  اـهنآ  راتـسیا  بیترت  نیدـب  و  دـندوبن ، مه  دازآ  داـصتقا  نازادرپهیرظن  دنتـسنادیمن ، ربارب  لاـمک 

هرهب اب  ماو  نداد  هک  دوب  دـقتعم  نولاک  . دوب ابر  هب  تبـسن  نولاک  هاگدـید  یتسینولاک ، داصتقا  یلـصا  هیاپ  گنـس  دوب . توافتم  اهکیلوتاک 
، هکنآ لوا  . دـشاب هتـشاد  دوجو  یتاررقم  اهفرط  همه  زا  تیامح  يارب  دروم  نیا  رد  هکنآ  طرـش  هب  تسین ، ینید  ریغ  یقـالخا و  ریغ  یلمع 

دیابن ناریقف  هب  ماو  زا  مود ، . دنک میظنت  ار  اهخرن  هک  تسا  تلود  فیلکت  قح و  نیا  دنک و  زواجت  هنافـصنم  يرثکادح  زا  دـیابن  هرهب  خرن 
نیمأت تساوخرد  دـیابن  هدـنهد  ماو  مراهچ ، . دربب دوس  ماو  زا  هدـنهد  ماو  هزادـنا  هب  دـیاب  مه  هدـنریگ  ماو  موس ، . دوش هتفرگ  ياهرهب  چـیه 

ار يداصتقا  یسایس  ماظن  مسینولاک  اما  تشاذگیمن ، نایلام  يارب  يدنسرخ  ياج  نادنچ  دقع  نمض  طیارـش  هنوگ  نیا  هتبلا  . دنکب يدایز 
رتشیب ناـسنا  فدـه  یتسینولاـک ، رکفت  بوچراـچ  رد  درک ». رتناـسآ  ار  نارادهیامرـس  هناـمحریب  یـشکهرهب  درک و« رادروخرب  شمارآ  زا 

حرط رییغت  يارب  تسا و  هدرک  ردـقم  دـنوادخ  شیپاـشیپ  ار  ناـسنا  حور  يراگتـسر  اریز  ؛ حور ندرک  راگتـسر  اـت  تسا  دـنوادخ  لـیلجت 
تفگیم نولاک  . دنـشاب تشونرـس  ریـسا  دنراذگ و  تسد  يور  تسد  همه  هک  دوبن  انعم  نادب  نیا  اما  . دیآیمنرب ناسنا  زا  يراک  ییادـخ 
مـسینولاک . دنتـسه وا  يراگتـسر  هاوـگ  وا  ياـهراک  ؛ تـسا هدـش  راگتـسر  هـک  تـسا  یناـمه  دـنکیم ، لـیلجت  دـنوادخ  زا  هـک  سک  نآ 

، دنتسه يداصتقا  تیقفوم  ياههیاپ  هک  یشوک ، تخس  لادتعا و  ییوجهفرـص ، دننام  یتالامک  اهتلیـضف و  ندرک  یلمع  اب  هک  تخومآیم 
هدکشناد نآ  بولطم  یقالخا  تایصوصخ  ای  اهتلیضف  نیمه  اقیقد  . دیآ تسد  هب  دناوتیم  رشب  عون  قالخا  بیذهت  شیازون  ییاریپ و  نید 

(----------------------------------------------- هحفص 171  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و 
هزومآ . دوب مزال  يراد  هیامرـس  يارب  هک  درک  نکمم  ار  هدوزفا  هیامرـس  تشاـبنا  ناـمز ، --------------------------------- 

اما دوب ، يداصتقا  گرزب  یبایماک  هرود  کی  يارب  ندـش  هدامآ  لاح  رد  برغ  ناهج  اریز  دـش ، هئارا  مه  نامز  نیرتبـسانم  رد  یتسینولاک 
ياهدادعتسا تسناوتیم  يراد  هیامرـس  کنیا  . دروآرب ار  زاین  نیا  نولاک  . دنک سیدقت  ار  يدام  ياهـشزرا  رب  دیکأت  هک  تشادن  ياهفـسلف 

طسوتم هقبط  يدعب  ياهبالقنا  يارب  مزال  تاهیجوت  وا  هزومآ  اما  تشادن ، دصق  نولاک  دوخ  هچ  رگا  . دربب راک  هب  رتهنادازآ  رایـسب  ار  دوخ 
هدـس يایراتلورپ  يارب  سکرام  دـننام  مهدزناش  هدـس  طسوتم  هقبط  يارب  یتهج  زا  نولاـک  ینواـت ، هتفگ  هب  . دروآ مهارف  ار  يزاوژروب  اـی 

هب هجوت  اب  داد ، ناشن  یبولطم  رایـسب  راتـسیا  تورث  تشابنا  یناگرزاب و  داـصتقا  هب  تبـسن  مسینولاـک  رگا  رگید  يوس  زا  اـما  دوب . متـسیب 
نمجنا . تشادـن رظن  رد  ار  دازآ  يراد  هیامرـس  ـالماک  هعماـج  يرارقرب  ور  چـیه  هب  تفاـیرد  ناوتیم  وـنژ  یتسینولاـک  تموـکح  درکلمع 

مظن هب  ار  داصتقا  درکراک  تسین ، رانک  هب  اسیلک  تاررقم  زا  يرـشب  تیلاعف  چیه  هک  لصا  نیا  ساسا  رب  راتفر  اب  ونژ ، دـنمتردق  نایزوتاک 
ییادخ ماکحا  دربراک  تشاد  تیحالص  یـسک  هچ  اما  ؛ دشیم یلمع  دیاب  ییادخ  ماکحا  رگید  ياج  ره  دننام  مه  اجنیا  رد  نیقی  هب  . دروآ

يداصتقا مظن  نیا  . دشاب دنوادخ  ورملق  هتـسیاش  هک  دنک  داجیا  ار  يداصتقا  مظن  نآ  هک  دوب  نیا  نایزوتاک ، نمجنا  هفیظو  ؟ دنک ریـسفت  ار 
اهنآ دنتـسنادیم ، بولطم  ار  تحار  یگدنز  ییوجدوس و  اهشیـشک  هک  یلاح  رد  تشادرب و  رد  يرگید  دایز  ياهزیچ  تورث ، رب  نوزفا 

زا دیاب  دوب و  مومع  عفن  هب  يداصتقا  يراذگ  هیامرـس  هنوگ  ره  یتسینولاک  هاگدید  زا  . دنتـساوخیمن هدننک  دودحم  مزال  طیارـش  نودب  ار 
رادشه نادنمتورث  هب  ؛ دـننک یگدـنز  یقالخا  روط  هب  دـننک و  راک  یـشوکتخس  اب  دـشیم  هظعوم  ناریقف  هب  . درکیم تیعبت  مه  تاررقم 
نیودت مومع  دوس  هب  هک  یتاررقم  دوش ؛ ادا  تسا  نکمم  تاررقم  اب  یگنهامه  رد  طقف  هک  دنرادناتـسدیهت  لابق  رد  یفیلکت  دـشیم  هداد 

هدش لیمحت  تاررقم  زا  اما  دندرک ، دییأت  ار  ناریقف  هب  طوبرم  تاررقم  بلق  میمـص  زا  طسوتم  هقبط  بایماک  ياضعا  . تسا هدـش  میظنت  و 
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دز هیکت  اهنآ  رب  ماجنارـس  يراد  هیامرـس  هک  ییاهداینب  نداـهن  رد  مسینولاـک  هچ  رگ  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  . دـندوبن یـضار  ناـشدوخ  رب 
نامز تشذگ  طقف  و  دوبن ، گنهامه  ونژ  رد  وا  ناهارمه  نولاک و  هدش  مظنم  قیقد  روط  هب  هعماج  اب  دوخ  ّتیلک  رد  هدیدپ  نیا  دوب ، رثؤم 
موـلع قوـقح و  هدکـشناد  درک . رقتــسم  مـه  اـجنیا  رد  نآ  يرورــض  لوـصا  رب  ار  يراد  هیامرــس  دروآ و  دوـجو  هـب  ار  یگنهاـمه  نـیا 

(--------------------------------------------------------- هحفص 172  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس
رد ینانوی  نابز  داتـسا  یگلاس  رد 21   ، 1 ( 1497 1560) نوتشنالم پیلیفنوتشنالم  یـسایس  هشیدنا  .4 ----------------------- 
زا تشاد و  ییاهیرترب  يرکف  ظاحل  زا  . دوب رتول  نیترام  یمیمـص  رواشم  و  راکمه ، درگاش ، اـناوت و  يرگـشزومآ  . دوب گربنتیو  هاگـشناد 
هب طوبرم  ياههشیدنا  دوب و  وطسرا  هژیو  هب  اهکیسالک و  شناد  واکفرژ  رگوجتسج  دمآیم . باسح  هب  رتول  زا  رتهتـسجرب  يدایز  تاهج 

ییاریپ نید  یعقاو  حور  رگنایامن  نوتـشنالم  یـسایس  هشیدـنا  تفای . رتینـالقع  رتشخب و  تیاـضر  هبنج  وا  تسد  هب  ییاریپ  نید  شبنج 
زاغآ نینچ  ار  اسیلک  تلود و  هطبار  ثحب  وا  . دوشیم راکـشآ  الماک  هشیدنا  نیا  دـنکیم  ثحب  اسیلک  تلود و  هطبار  هرابرد  یتقو  وا  . دوب

تیعقوم یفده  نانچ  نتـشاد  . دنک دنمهرهب  مکـش  تاریخ  زا  ار  مدرم  هکنآ  هن  تسا ، يدبا  رادیاپ و  ياهیکین  نیمأت  تلود  فده  هک  درک 
نوناق لوصحم  ینید  ریغ  تموکح  دوب  دقتعم  نوتشنالم  . دهدیم پاپ  تموکح  ربارب  رد  ینید  ریغ  تموکح  ای  ینید  ریغ  رادتقا  هب  يرترب 
دوـجو هب  ار  یلوـصا  هک  تسا  هتـشاد  هتفهن  رـشب  رکف  نهذ و  رد  دـنوادخ  ار  ناـمرف  هد  هک  تفگ  تـسا و  يدوـهی  ناـمرف  هد  رد  یعیبـط 

نایحیـسم دنتـسه . گنهامه  دـنوادخ  هدارا  اب  نیاربانب ، دـناهدمآرب و  لوصا  نیا  زا  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهداهن  هک  تفگ  وا  . دروآیم
رب ینید  ریغ  تموکح  هک  دـنک  تباث  دیـشوک  سدـقم  ياهباتک  رابتعا  دانتـسا  هب  روط  نیمه  وا  . دـننک تعاطا  اهداهن  نیا  زا  دـنراد  هفیظو 

موهفم ییادـیپ  زا  دوب  ترابع  تموکح ، زا  يراداوه  عون  نیا  میقتـسم  یقطنم و  هجیتن  تسا ، یکتم  یعیبط  قوقح  یعیبط و  نوناـق  لوصا 
اما . درک هظعوم  دوب ، رادروخرب  نایحیـسم  همه  تعاطا  قح  زا  هک  ار ، ( 2  ) ییادخ رایرهـش  هزومآ  هیاپ  نیمه  رب  وا  و  ناهاش ، یهلا  قوقح 

نوتشنالم هدیقع  هب  دشاب . اسراپ  راگزیهرپ و  دشاب ، هنومن  دوخ  مدرم  يارب  دوواد  ترضح  دننام  دوب  فلکم  نوتـشنالم  رظن  دروم  رایرهش 
زا تبقارم  دوبهب و  و  نامرجم ، تازاجم  مظن ، ظفح  يدازآ ، زا  تسارح  تیکلام ، زا  تیامح  زا  تسا  ترابع  ینید  ریغ  تموکح  فیاظو 

هدافتـسا دوخ  تیکلام  زا  ناکلام  رگا  . دنتـسین یقلطم  قوقح  يدازآ  تیکلام و  هک  دوب  دـقتعم  وا  اما  . مدرم نایم  رد  نیتسار  نید  قالخا و 
قوقح و هدکشناد   Philip Melanchton (2)2.Godly Prince.1(1  ) نیا نوتـشنالم  . دنک وغل  ار  نآ  دناوتیم  تموکح  دننک  دب 

(----------------------------------------------------- هحفص 173  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یـسایس مولع 
هب . درک حرطم  اههعموص  تیکلام  هرداصم  رد  ناتستورپ  نارایرهـش  ياهاعدا  هیجوت  يارب  ار  رظن  --------------------------- 

دادـترا اب  هزرابم  تموکح  رگید  فیاظو  زا  تشاذـگ . توکـسم  ای  درک  وغل  ناوتیم  دوجوم  عضو  ظفح  هار  رد  مه  ار  يدازآ  وا  هدـیقع 
زارتمه تسا ، گرزب  یمرج  هک  رفک ، اب  دادـترا  دوب  دـقتعم  نوتـشنالم  . تشاد قرف  رتول  نیترام  رظن  اب  نوتـشنالم  رظن  هراـب  نیا  رد  . تسا
لئاسم تموکح ، هفیظو  زا  یتشادرب  نینچ  اب  . تسا ینید  ریغ  تموکح  گرزب  هفیظو  نارفاـک  نادـترم و  تازاـجم  نآ و  یباـیهشیر  . تسا

تراظن و ریز  هک  تلود  رازگراک  تیعقوم  هب  افرـص  اسیلک  ؛ دـمآ رامـش  هب  یندـم  تموکح  لئاسم  زا  مه  یناـحور  يونعم و  اـی  يداـقتعا 
ریخ و راذگناینب  لصا  رد  نآ  سیئر  دیدرگ و  ریـسفت  ییادخ  يداهن  ناونع  هب  تموکح  ای  تلود  زا  دش ، لیوحت  دـنکیم  راک  نآ  لرتنک 

نولاـک زا  شیپ   1 یلگنیوز ) ای  ) یلگنیوس شیرلوا  یخیرات  رظن  زاـیلگنیوس  یـسایس  هشیدـنا  .5 ( 5 .) دـش هتخانـش  دوخ  مدرم  يارب  یکین 
، قحان قح و  بهذـم  هراـبرد  هدنـسیون  یلگنیوس  . دـیآیم نولاـک  زا  دـعب  وا  ماـن  یگتـسجرب  تیمها و  هاگدـید  زا  اـما  درکیم ، یگدـنز 
رد » گنیناد هتفگ  هب  . تشادـن نآ  رد  ینادـنچ  تکرـش  ییاریپ  نید  شبنج  يربهر  ماـقم  رد  اـما  دوب ، سیوس  رد  ینید  گرزب  رگحالـصا 

اهداهن و نیب  عون ، رد  توافت  دوجو  رب  ینبم  وا  هیرظن  . تسا هتـشاد  رظن  رد  ار  تلود  ییاـسیلک  هفیظو  یلگنیوس ) ) دیـسریمن رظن  هب  زاـغآ 
یفرعم ناسیدق  رهاظ  ریغ  ای  یندیدان  نمجنا  ار  اسیلک  یلگنیوس  تشادن ». رتول  هیرظن  اب  یقرف  لصا  رد  ینید ، ریغ  رادتقا  یناحور و  رادتقا 
اههعماج ینید  ریغ  ناکرا  هفیظو  دوب  مزال  یعاـمتجا  طابـضنا  دـنوادخ و  شتـسرپ  يارب  هک  ار  یتاررقم  ره  نیودـت  لاـح  نیع  رد  درک و 
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بیترت نیدب  . تسا مدرم  يونعم  یناحور و  یگدـنز  میظنت  یناهج  نیا  رازگراک  تموکح  دوب  دـقتعم  نولاک  دـننام  مه  یلگنیوس  . تسناد
یگدـنز شور  لکـش و  دوـجوم  ياهرادـتقا  هار  زا  عاـمتجا  :» تفگ »و  درک بـیکرت  ياهناـگی  ناـمزاس  رد  ار  اـسیلک  تـلود و  » یلگنیوـس

مولع قوـقح و  هدکـشناد   Ulrich Zwingli.1(1  ) نآ صخـشم  تیدوـجوم  دـیاب  هک  هدرک  نییعت  دوـخ  يارب  ار  يدـعاوق  یناـحور و 
(--------------------------------------------------------- هحفص 174  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس

ار ینید  ریغ  اـی  یندـم  تموکح  زا  تعاـطا  هزومآ  نولاـک ، رتوـل و  دـننام  یلگنیوـس  دـنک ». ظـفح  ار  ----------------------- 
ياهـشزومآ » هک درک  يراداوه  یبهذـم  يارادـم  زا  اجنآ  اـت  وا  . تسناد نایـضاران  ندرب  نیب  زا  لوئـسم  ار  یندـم  تموکح  درک و  هظعوم 

نیا . دوب شروشک  کـیتارکومد  ياهـشیارگ  ریثأـت  ذوفن و  ریز  هدـمع  روط  هب  دوـخ  یـسایس  رکفت  رد  وا  «. دـنوشن ضقن  سدـقم  ياـهباتک 
هعماـج هشیدــنا  مدرم ، یلاـعفنا  تعاــطا  قـح  اــب  ناــهاش ، یهلا  قوـقح  شزوـمآ  ياــج  هـب  وا  ارچ  هـکنیا  رب  تـسا  یلیلد  يریذــپریثأت 

رد . دننک يراکمه  یندم  ای  ینید  ریغ  رادتقا  هرادا  يرارقرب و  رد  دیاب  نانمؤم  نآ  رد  هک  ياهعماج  ؛ درک حرطم  ار  یحیسم  عفانملاكرتشم 
ناج یسایس  هشیدنا  .6 دوب . یلگنیوس  یسایس  نامرآ  هیلوا  تیحیـسم  یعامتجا  حور  زا  مهلم  کیتارکومد  یتلود  هک  تفگ  ناوتیم  عقاو 

یعیبط قوقح  هشیدـنا  اب  دیـسر و  دوخ  یقطنم  هجیتن  هب  مسینولاک  اهنآ  یط  هک  درک  صخـشم  ار  یلحارم  سکان 1  ناج  ياههتشونسکان 
دوب یـسک  نیلوا  وا  . دومن در  ار  وا  یلاعفنا  تعاطا  هیرظن  اما  درک ، يوریپ  نولاک  نییآ  لوصا  زا  یـساسا  لـئاسم  رد  سکاـن  . تفاـی دـنویپ 

دیعبت هب  رد 1558  سکان  . تشاد دنلتاکـسا  رد  مسیتناتـستورپ  هک  یتیعقوم  ببـس  هب  مه  نآ  دـیدرگ ،» فرحنم  نولاک  یـشم  طـخ  زا  » هک
زا يداـیز  هدـع  ياوشیپ  زونه  اـما  . دوب هدرک  موـکحم  گرم  هب  ار  وا  مه  دنلتاکـسا  یبهذـم  هاگتـسد  لاـح  نیع  رد  دوـب و  هدـش  هداتـسرف 
رد مسیتناتستورپ  هک  دنلتاکسا  رد  وا  بیان  دنامب و  کیلوتاک  بهذم  هب  دوب  ریزگان  هسنارف  اب  داحتا  ببس  هب  ناتسلگنا  هاش  . دوب اهناتستورپ 
ناج هک  دوب  نامز  نیمه  رد  . درکیم ینابیتشپ  دوب ، « یتسرپ تب  » سکان هتفگ  هب  هک  مسیـسیلوتاک ، زا  تشاد ، جاور  ـالماک  نآ  مدرم  ناـیم 

ره هفیظو  :» درک مالعا  نآ  رد  تشون و  دنلتاکـسا  مدرم  هماع  ناکلام و  یـسارکوتسیرآ ، هب  باطخ  ار  شهوژپ  مان  هب  دوخ  هلاـسر  سکاـن 
هدنز نانخـس  ینعی  ناشحور ، كاروخ  زا  ار  مدرم  هک  اهنآ  دوش و  هتخومآ  نیتسار  بهذم  دـنک  تبقارم  هک  تسا  نآ  دوخ ، ماقم  رد  درف 

هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد   John Knox.1(1 .« ) دنوش موکحم  گرم  هب  دننکیم  مورحم  دنوادخ ،
(-------------------------------------------------------------------------------- هحفــــص 175 )

، تسا تسردان  هشیمه  اورنامرف  ربارب  رد  تمواقم  هک  ار  نولاک  هدـیقع  وا  هک  تسا  نآ  تسخن  سکان  رکفت  رد  ناـیاش  یلـصا  ياـههتکن 
هفیظو هبنج  وا  لالدتسا  :» نیاباس هتفگ  هب  . درک عافد  یبهذم  تاحالصا  همادا  هفیظو  زا  یـشخب  ناونع  هب  تمواقم  زا  مود ، .و  تشاذگ رانک 

دربراـک داد و  رارق  یتنطلـس  تردـق  ربارب  رد  ار  یتسینیولاـک  ياـهاسیلک  زا  یگرزب  حاـنج  اـما  یموـمع ، قوـقح  هنیمز  هن  تشاد  یبهذـم 
فالخ رب  اورنامرف  اج  ره  هک  تفگ  درک و  در  ار  نولاک  یفنم  تمواقم  هزومآ  سکان  بیترت ، نیدب  (6 .«) درک هیجوت  هناروسج  ار  شروش 

نایاورنامرف زا  تعاطا  هب  مزلم  مدرم  دنوادخ  نامرف  هب  انب  درک  لالدتـسا  سکان  . تخادرپ تفلاخم  هب  وا  اب  دیاب  دـنک  لمع  دـنوادخ  مالک 
زا نیاربانب  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  طقف  نامرف  نداد  رایتخا  . دـهدب رازـس  هب  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـیابن  سک  چـیه  اما  دنتـسه ،

دنوادخ هک  دنتفگ  لالدتـسا  نیا  همادا  رد  وا  ناوریپ  سکان و  درک . تعاطا  دیابن  دنک  دوبان  ار  نیتسار  بهذـم  دـشوکیم  هک  ییاورنامرف 
رب دنکیم  تلالد  تمواقم  مدع  هزومآ  . تسین یـضار  دـنک  دوبان  ار  نیتسار  بهذـم  دـشوکیم  هک  ییاورنامرف  ربارب  رد  یفنم  تمواقم  زا 

ناهاش هب  يدودـحمان  رایتخا  تردـق و  دـنوادخ  . دـهدیم نامرف  دوخ  زا  ندرکن  تعاطا  هب  دـنادیم و  زیاج  ار  رـش  دوجو  دـنوادخ  هکنیا 
نیا مدرم  همه  کنیا  تشون : شهوژپ  زا  ییاج  رد  سکان  . دگنجیم ادخ  اب  دنکیم ، دوبان  ار  نیتسار  بهذم  هک  یهاشداپ  تسا و  هدادـن 

هک تسا  رفک  نیا  اما  . تسا هداد  نامرف  نینچ  دنوادخ  اریز  مینک ، تعاطا  دب ، ای  دنـشاب  بوخ  دوخ ، ناهاش  زا  دیاب  : دـناهدرک زاس  ار  همغن 
، یتسرپتب دـننام  یمیارج  رفیک  . دـنهدیم يراکهابت  ترارـش و  هب  مکح  هک  تسا  هداد  نامرف  ار  یناهاش  زا  تعاطا  دـنوادخ  دوش  هتفگ 

هکلب تسین ، یلـصا  نایاورنامرف  ناهاش و  هجوتم  طقف  دراذگیم ، رثا  مدرم  هدید  رد  دنوادخ  تمظع  تکوش و  رب  هک  هریغ  و  ییوگرفک ،
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مان هب  يرثا  رد  یهاـشداپ  اـب  سکاـن  تفلاـخم  یبـالقنا و  مسینولاـک  دـشر  نیرتلماـک  ( 7 ...) تسا هعماـج  وـضع  ره  مدرم و  هـمه  هجوـتم 
روط هب  هک  دیـسر  جوا  هب  رد 1579  هدش  رشتنم  ینروم و  سیـسلپود  هپیلیف  هب  بوصنم  ( نارگمتـس ربارب  رد  عافد  ) سوناریثارتنک هیـسیدنیو 

نارود نآ  یبالقنا  تایبدا  یلـصا  راثآ  زا  یکی  دروآ و  دوخ  رد  ار  ناهاشداپ  اب  تفلاخم  رد  لاس  دنچ  یط  هدـش  هئارا  ياهلالدتـسا  مظنم 
(------------------------------------- هحفص 176  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  دش .

رد يدیدج  رصع  زاغآ  ییاریپ  نید  شبنج  يرایسب  تاهج  زاهصالخ  .7 ------------------------------------------- 
رـس رد  مور  پاپ  هک  ار  هنایم  ياههدس  ییاسیلک  بتارم  هلـسلس  راصحنا  ییاریپ  نید  شبنج  . دوب ییاپورا  گنهرف  اپورا و  ياسیلک  خـیرات 

لزنت اـسیلک  دــنچ  ناـیم  رد  اـهاسیلک  زا  یکی  هـب  ار  کـیلوتاک  رتسگناـهج  هچراـپکی  ياـسیلک  هار  نـیا  زا  درب و  نـیب  زا  تـشاد  رارق  نآ 
دوجو هب  یناتـستورپ  یلیجنا  تالیکـشت  نیدـنچ  درک و  میـسقت  زیامتم  گرزب  ياهـشخب  هب  ار  کیلوتاک  ياسیلک  ییاریپ  نید  شبنج  . داد

و دـنله ، هـسنارف ، سیوـس ، رد  ییاـیلگنیوس  ینیولاـک و  شخب  ناـملآ ، رد  ینارتوـل  شخب  : تـسا نـتفگ  ناـیاش  یلــصا  شخب  هـس  . دروآ
هک روـط  ناـمه  . دنتـشاد ار  دوـخ  ياـههزومآ  اـهاسیلک  نیا  زا  مادـک  ره  . ناتـسلگنا رد  ناـکیلگنا  ياـسیلک  شخب  ماجنارـس  و  دنلتاکـسا ،

هزومآ رد  تفگ  ناوتیم  یـسایس ، ظاحل  زا  نارازگناینب  نیا  تخانـش  ینیبزاب  رد  دنتـشاد . ار  دوخ  صاخ  تاـیرظن  زین  اـهنآ  ناراذـگناینب 
اب گـنهامه  لـیجنا  ریـسفت  دروم  رد  اـهنآ  قح  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  اـهناسنا  همه  يربارب  . تشاد دوـجو  یـسارکومد  رـصانع  رتوـل  ینید 
هب رتول  لیامت  هکنیا  رب  تشاد  تلالد  اهنیا ، همه  . دنوادخ اب  يدرف  یـصخش و  تاطابترا  يرارقرب  و  ناشدوخ ، روعـش  نادجو و  ياهتیرمآ 

همه رگا  . تشاذـگیم یـسایس  هشیدـنا  رب  يریثأـت  دـیاب  شنمدازآ  هیحور  نیا  ماجنارـس ، . تسا هدوب  نولاـک  لـیامت  زا  رتیوق  ینید  يدازآ 
سدقم باتک  دنناوتیم  اهناسنا  رگا  . دنوش هدید  نانچ  زین  اهناسنا  مشچ  رد  دیاب  یقطنم  روط  هب  سپ  دنربارب ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهناسنا 

دناوتیم تلود  رد  يدرف  يدازآ  فده  سپ  دـنیامن ، رارقرب  دوخ  هژیو  طابترا  دـنوادخ  اب  دـننک و  ریـسفت  دوخ  روعـش  نادـجو و  قبط  ار 
لـصا يربارب و  لصا  و  دوب ، فلاخم  مور  ياسیلک  داسف  دادبتـسا و  اب  وا  . درکیم لالدتـسا  یـسایس  يدازآ  دوس  هب  رتول  دوخ  دوش . یلمع 

رتول ياهلالدتـسا  . دوبن ینید  ریغ  ياهفدـه  هزیگنا و  ياراد  وا  رظن  هب  تشاد و  دربراـک  هعومجم ، نآ  دروم  رد  طـقف  درک  ناـیب  هک  يدازآ 
هـسیاقم لباق  دروم  ود  نیا  هک  تفریذپیمن  زگره  وا  دوخ  اما  . دندرب راک  هب  رگمتـس  ياورنامرف  هیلع  نارگید  ادعب  ار  دبتـسم  ياسیلک  هیلع 
تردـق رد  اسیلک  نامزاس  اب  نامز  نآ  زا  شیپ  اـت  هک  ینارایرهـش  . دوب ینید  ریغ  تردـق  شیازفا  رتول  هزومآ  یقطنم  يروف و  هجیتن  . دنـشاب

مولع قوقح و  هدکـشناد  نتفای  تسد  يارب  هک  داقتعا  نیا  اب  اهنآ  . دـندید دوخ  رایتخا  رد  ار  تلود  تردـق  همه  ناـهگان  دـندوب ، کـیرش 
(--------------------------------------------------------- هحفص 177  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس

راـک هب  يدرف  قوـقح  نآ  در  رد  ار  دوـخ  تردـق  تسا ، مزـال  ینید  یگنهاـمه  ینید  ریغ  تدـحو  هـب  ----------------------- 
دوشیم نامه  تقیقح  دشابن ، نادیم  رد  یبیقر  چیه  هک  ییاج  رد  دمهفب  دوب  هتسناوتن  رتول  . دادیم لیکـشت  ار  رتول  تایهلا  بلق  هک  دندرب 

راـک نیا  زا  تسناوت  تشاد  هک  یبولطم  لاـح  عضو و  هب  اـنب  وا  . تفرن ناـملآ  رد  رتول  هداـج  زا  نولاـک  ونژ ، رد  دـیوگیم . روتاـتکید  هک 
نیا راچد  نولاک  . دوب مه  يرتهب  ریدـم  هدـنهد و  نامزاس  و  لمع ، لها  رتول  زا  شیب  دوب  يدرم  نولاک  لامتحا  هب  هچ  رگ  دـنک ، يراددوخ 

هیرظن نولاک  عقاو ، رد  . دنک تمواقم  ینید  ریغ  رادتقا  ربارب  رد  دناوتن  هک  دراذگ  لاوز  هبور  نانچ  اسیلک  نامزاس  دراذگب  هک  دـشن  هابتـشا 
فده ود  ره  تشاذگیم ، ارجا  هب  ار  یتوافتم  هفیظو  دـیاب  اهنآ  زا  کی  ره  دوب و  مزال  رگتیادـه  يورین  ود  ؛ درک حرطم  زاب  ار  ریـشمش  ود 

نیب کیدزن  يراکمه  گرزب  فدـه  نیا  هب  نتفای  تسد  يارب  . دتـسرپب ار  دـنوادخ  هک  ياهعماـج  داـجیا  ینعی  دنتـشاد ، یناـسکی  یـساسا 
ياههدـس ياهپاپ  هار  یناحور  ناربهر  تسد  رد  ریـشمش  ود  ره  نداد  رارق  اب  یلمع  دـصاقم  هب  انب  نولاـک  اـما  . دوب یمازلا  تلود  اـسیلک و 

ارگرادـتقا رتـمک  دوـب ، هدـش  اـهنآ  میلــست  رتوـل  هـک  ناـملآ  نارایرهــش  زا  وـنژ  ناـیزوتاک  نـمجنا  ناشیــشک  تـفرگ . شیپ  رد  ار  هناـیم 
دیاب هک  تسا  ياهلأسم  هن ، ای  دش  هداد  حـیجرت  رتول  ناملآ  رب  وا  يونژ  عامتجا  ایآ  اما  دوب ، رتول  زا  رتقفوم  دوخ ، هدـید  هب  نولاک ، . دـندوبن

یتسینولاک یـسایس  هیرظن  یلـصا  هتکن  یلاعفنا  تعاطا  لصا  دید . قفوم  ناوتیمن  ار  مادـک  چـیه  کیتارکومد ، هاگدـید  زا  . دوش یـسررب 
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تـساوخ اب  لماک  داّضت  رد  ینامرف  هک  یتقو  رگم  دناهدرک ، تعاطا  هدش  ررقم  اهنآ  رب  هک  ییایند  رادـتقا  زا  هشیمه  اهناسنا  تفگ  وا  . تسا
رد دنرادن  قح  دننک و  عانتما  یلاعفنا ، روط  هب  هتبلا  تعاطا ، زا  دنناوتیم  طقف  مدرم  مه  تیعـضو  نیا  رد  یتح  ؛ دشاب هدرک  رداص  دنوادخ 
ونژ زا  نوریب  مسینیولاک  هک  هاگنآ  اما  تسا . هدرک  ررقم  دـنوادخ  سدـقم ، ياهباتک  هب  اـنب  هک  يرادـتقا  دـننک ، تمواـقم  رادـتقا  نآ  ربارب 

رایتخا قح و  اسیلک  هک  دوب  ببس  نادب  نیابت  نیا  . دش رجنم  ینیابتم  یسایس  ياهراتـسیا  هب  نولاک  هشیدنا  رد  ینورد  یـضقانت  تفای  جاور 
ینید ریغ  یلاع  رادـتقا  هک  اورنامرف ، ای  تلود  اب  میقتـسم  دروخرب  رد  ار  نآ  بلغا  رایتخا  نیا  لاـمعا  هکنیا  تشاد و  ار  ینید  هزومآ  نییعت 

دروخرب داـضت و  ره  زا  تلود  اـسیلک و  یلمع  یگتخیمآ  بیکرت و  وـنژ  رد  . دادیم رارق  دـشیم ، تمواـقم  نآ  ربارب  رد  دـیابن  تشاد و  ار 
(------------------------------------ هحفص 178  ) هرامش 40 نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  يدج 

يراـکمه اـسیلک  تلود و  هک  مه  يرگید  ياـهاج  رد  . درک يریگولج  -------------------------------------------- 
ياهعماـج رد  بلغا  زیتـس  داـضت و  نآ ، فـالخ  رب  اـما  تشاد . دوجو  عضو  نیمه  دوب ، هدـمآ  دوـجو  هب  رـالاس  نید  هعماـج  دـندرکیم و 

یعـضو نینچ  هنومن  مهدزناش ، هدـس  دنلتاکـسا  . دـندوب تسینیولاک  ریغ  ياورناـمرف  تیمکاـح  ریز  اهتـسینیولاک  نآ  رد  هک  دوب  رتراکـشآ 
هب دوب ، کیلوتاک  هک  دنلتاکـسا  ناتـسلگنا و  هکلم  يرام ، اب  دنلتاکـسا ، ياهتـسینیولاک  ربهر  سکان ، ناج  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه  . دوب

مدرم زا  اورنامرف  رادـتقا  هک  تفگ  دـش و  هکلم  ربارب  رد  تمواـقم  ناـهاوخ  یتسینیولاـک  هزومآ  زا  فارحنا  اـب  سکاـن  . تخادرپ تفلاـخم 
ساسا رب  ار  سکان  ناوتیم  يراوشد  هب  دوب و  هدش  مالعا  ماهبا  اب  دایز  دح  ات  هشیدـنا  نیا  اما  . تسا لوئـسم  مدرم  ربارب  رد  وا  دـیآیمرب و 

ار یناهج  ياسیلک  یناهج و  يروتارپما  گرزب  هشیدـنا  نارگحالـصا ، رگید ، یتهج  زا  داد . رارق  کـیتارکومد  يودرا  رد  مهبم  ياهراـشا 
هداد یـسایس  مسیلانویـسان  هب  یگرزب  شبنج  يورین  اهنت  هن  هک  دوب  نآ  راتـسیا  نیا  هجیتن  . دندرک در  دشیم ، جیورت  هنایم  ياههدس  رد  هک 

ار نارایرهش  تردق  یگرزب و  ییاریپ ، نید  شبنج  . دننک تیوقت  ار  دوخ  قلطم  رادتقا  دنتسناوت  ناوترپ  زاورپ و  دنلب  نایاورنامرف  هکلب  دش ،
لــصا کیتارکوتــسیرآ ، ياـهتموکح  رد  و  یهاـشداپ ، لـصا  هـب  هدــیقع  یهاـشداپ  ياــهورملق  رد  هجیتـن  رد  داد و  شیازفا  تدــش  هـب 

. دیدرگ رتدنمناوت  رتشیب و  یسایس  نارمکح  دادبتسا  ( یسارکوتسیرآ یهاشداپ و   ) تموکح لکش  ود  ره  رد  و  دش ، دییأت  یـسارکوتسیرآ 
دودح اهنآ  یلاعفنا  تعاطا  هزومآ  . دندوب هتسبن  ناهاش  یتسد  الاب  )و  یناریت ) يرگمتـس هب  هدید  دادبتـسا ، تیوقت  نیع  رد  نارگحالـصا  اما 
شبنج یسایس  هشیدنا  نخـس ، رگید  هب  . درک کمک  یمدرم  تموکح  شرتسگ  هب  میقتـسم  ریغ  عضو  نیمه  .و  تشاد ياهدش  نییعت  الماک 

ّدح ات  ناوتیم  ار  یمدرم  تموکح  یـسارکومد و  زا  اهیرادبناج  رگید  يوس  زا  و  دناسر ، يرای  دادبتـسا  فدـه  هب  وسکی  زا  ییاریپ ، نید 
شبنج هرابرد  هعلاـطم  يارب  اهتشاددای 1. ( 8) دوب يدـیدج  رـصع  رگزاـغآ  ییاریپ  نید  شبنج  لاـح ، ره  هب  داد . تبـسن  نآ  هب  يداـیز 
هرامش نارهت » ) هاگشناد  ) یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  زا  برغ ، یـسایس  هفـسلف  خیرات  ملاع ، نمحرلا  دبع  : هب دینک  هاگن  ییارگاروش 

(------------------------------------------------------------------------------- هحفـص 179  ) 40
هرابرد رتشیب  هعلاـطم  يارب  .2 . 315 324 ص ، ص  (، 1367 یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  : نارهت ) هنایم ياههدـس  نایاپ  اـت  زاـغآ  - 
زیگنچ يروآدرگ  هــمجرت و  یــسایس ، ياههشیدــنا  رتوــل ، نیتراــم  نوسپماــت ، لــیجراک  : هــب دــینک  هاــگن  رتوــل ، یــسایس  تاــیرظن 

Luther Hass:Waring, The Political Theories of Martin و  صـص 42 19  (، 1366 سوریپاـپ ، : نارهت ) ناولهپ
همجرت وتان ، اـت  نوطـالفا  زا  یـسایس  هشیدـنا  دـهدر ، ناـیارب  .Luther, Washingtown,Kennikat Perss,Inc.,8691. 3

George Cattin,A هب : دـینک  هاگن  رتشیب  هعلاـطم  يارب  .5 نامه . .4 ص 142 . (، 1373 هاگآ ، : نارهت ) يرـسفا ربکا  یخاک و  یـضترم 
History of the political philosophers)London:Georg Allen and Unwin LTD.,0591(.pp 412-614.
ص 340؛ ج 2 ، (، 1349 ریبک ، ریما  تاراـشتنا  : نارهت ) دـلج  2 داگراساپ ، نیدـلا  ءاهب  همجرت  یـسایس ، تاـیرظن  خـیرات  نیاـباس ، جرج  .6
George Sabine,A History of political theory,3rd ed.)New York: Rinehart and Winston

: هب دینک  هاگن  هلاقم ، نیا  بلاطم  هرابرد  رتشیب  هعلاطم  يارب  ص ص 34 23.8. ج 2 ، نامه ، .Inc.,1691(,p.613-713. 7
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Mulfcrd Q Sibley,Political Ideas and Ideologies,A History of Political thecght)New-
.York:Harper and Rew,poblislurs,0791(,pp.113-033.-Cathine,op.cit.,pp.781-022

نیا رگید  عبانم  ص ص 42 19 . نیـشیپ ، ناولهپ ، ص ص 158 141.پ. نیـشیپ ، دهدر ، ص 34 22.ب. ص  ج 2 ، نیـشیپ ، نیاباس ، . فلا
: هلاقم

M.Judd Harmon,Political Theoght,From plato to the present)new York:McGraw-Hill Book
ca,4691(.J.C.Johari,Plitical thought)Modern and present(,4 th ed)New York:

Meteropolitall,5891(.V.Venkata Rao,AHistoty of policical theories)Ancient,Medieeval

يراگنا هزاس  يروئت  رد  ناسنا  موهفم  تخانشزاب 

ناـسنا هک  دـشابیم  داـقتعا  نـیا  رب  دـنادیم و  خـیرات  رد  هـتفرگ  لکـش  یتـیدوجوم  ار  هعماـج  يراـگناهزاس ، يروـئت  ناـینامز *  هللاحور 
زا يروئت  نیا  لیلحت  اب  گنتاگنت  طابترا  رد  ناسنا ، زا  يراگناهزاس  يروئت  لیلحت  دوشیم . هتخاسرب  هعماـج  طـسوت  هک  تسا  یتیدوجوم 

ناـسنا هـک  دـشابیم  داـقتعا  نـیا  رب  دـنادیم و  خـیرات  رد  هـتفرگ  لکـش  یتـیدوجوم  ار  هعماـج  يراـگناهزاس ، يروـئت  دراد . رارق  هعماـج 
یخیرات هظفاـح  و  یتسیز » هبرجت   » رد هشیر  ناـسنا ، زا  يراـگناهزاس  يروئت  یقلت  دوشیم . هتخاـسرب  هعماـج  طـسوت  هک  تسا  یتیدوجوم 

ییارگعقاو يروئت  فالخ  رب  دریگیم . لکش  نآ  طسوت  دریذپیم و  ریثأت  نآ  زا  مه  دهدیم و  لکـش  خیرات  هب  مه  دنور ، نیا  رد  دراد و 
يروئت دنراد ، یتاجایتحا  دوخ  يدام  دیلوتزاب  يارب  هک  دنتـسه  یـشخب  نامزاسدوخ  یعیبط  عاونا  اهناسنا  هک ، دنداقتعا  نیا  رب  هک  یملع 

ار یتسیز  ياهزاین  یعامتجا  تیمها  لقادـح  ای  تیدوجوم  تسا  نکمم  يراـگناهزاس  يروئت  . دراد دـیکأت  رـشب  تشرـس  رب  يراـگناهزاس 
یعون یـسانشتسیز ، ییارگربج  ربارب  رد  يراگناهزاس  يروئت  لاکیدار  هاگدـید  تیننسح  اب  هارمه  تمواـقم  مغر  هب  اـما  دـننک ؛ راـکنا 

یعاـمتجا شنک  نییبت  تسا . راوشد  نآ  هیجوت  لـماکت ، هیرظن  رظنم  زا  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  یناـسنا  مسینووش  اـی  یناـسنا  ییارگانثتـسا 
ًاـساسا ام  ياهندـب  ارچ  هک  نیا  نییبت  نآ ، نودـب  اریز  تسا ؛ نکممان  یناسنا  تشرـس  ةراـبرد  ینمـض  لقادـح  یتاـضورفم  دوجو  نودـب 

نیا اب  يروئت ، نیا  رظن  زا  . یعامتجا ياهراشف  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم  ای  اهنآ  تهج  حیـضوت  هب  دـسر  هچ  تسا ، راوشد  دـنکیم  تکرح 
ینامتفگ ماوق  هک  یتلود  تبسن  هب  دراد ، یتسیز  یماوق  هک  اهنآ  ندب  ماجـسنا  اما  دنـشاب ، هتـشاد  يددعتم  ياهتیوه  دنناوتیم  دارفا  هک 

ياـهتیفرظ دـنکیمن  نییعت  دـنراد و  ریذـپانبیکرت  ریذپانمیـسقت و  ییاهندـب  یتسیز ، یتاـقولخم  ناونع  هب  اـهناسنا  تسا . رتـشیب  دراد 
مه زا  ازجم  ياهندب  نایم  شنک  ای  لماعت  دنمزاین  دننک ، تفرـشیپ  دوخ  یگدنز  رد  مه  ردق  ره  نیاربانب  تسا . دودـحم  اهنآ  یـصصخت 

هعماج و يو ، تشرس  رد  هشیر  وا  ياهزاین  نیا  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  دنادیم و  دنمزاین  يدوجوم  ار  ناسنا  يراگناهزاس ، يروئت  . دنتسه
اهناسنا ياهزاین  دراد  داقتعا  تنو  دنزاسرب . مارآ و ...  نماان ، ناساره ، يدوجوم  ار  ناسنا  تسا  نکمم  اهزاین  نیا  نیاربانب ، دراد . خـیرات 
تیمامت ظـفح  يارب  دوخ و  یمـسج  تاـیح  همادا  يارب  باوخ  بآ و  اذـغ ، هب  اـهناسنا  یکیزیف : تینما  - 1: زا دـنترابع  تیمها  بیترت  هب 

: یتخانشیتسه تینما  - 2. دریگیم رارق  ناونع  نیا  لیذ  گرم  زا  سرت  دنراد . زاین  تادـیدهت  ربارب  رد  دوخ  زا  تظافح  هب  دوخ ، یکیزیف 
تمس و هب  ار  اهناسنا  یکیزیف ، تینما  هب  زاین  رانک  رد  نیا  دنراد . دوخ  نوماریپ  یعامتجا  ناهج  دروم  رد  یتابثاب  ًاتبسن  تاراظتنا  اهناسنا 
اب ترشاعم  - 3. درادیم او  هعماج  يوس  زا  دوخ  تیعقوم  ییاسانش  يوجتـسج  هب  دهدیم و  قوس  لداعت  هب  لیامت  هناراکهظفاحم و  ییوس 

ترـشاعم قیرط  زا  هورگ  رد  تیوضع  قشع و  هب  زاین  دـنراد . زاین  رگیدـکی  اب  سامت  هب  هک  دنتـسه  یعامتجا  یتاناویح  اـهناسنا  نارگید :
، لوا هلحرم  رد  رما  نیا  دنشاب . هتـشاد  یبوخ  ساسحا  دوخ  دروم  رد  هک  دنتـسه  نیا  دنمزاین  اهناسنا  سفن : هب  مارتحا  - 4. دنوشیم نیمأت 
، تفرـشیپ تمظع ، راختفا ، هب  زاین  هلمج  زا  دشاب . ربتعم  رایـسب  دـناوتیم  نآ  ياوتحم  نیاربانب  دوشیم و  لصاح  یعامتجا  طباور  قیرط  زا 

شالت يروآون و  تیقالخ و  همـشچرس  هک  دنراد  زاین  دوخ  یگدنز  طیارـش  دوبهب  هعـسوت و  دشر ، هب  اهناسنا  یلاعت : - 5  ... . ییاسانش و
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نیا نیمأت  يارب  شالت  زا  یشان  دننکیم ، فرص  دوخ  یگدنز  رد  اهناسنا  هک  يايژرنا  . تسا دوخ  نوماریپ  يدام  طیارـش  يزاسزاب  يارب 
دوخ نوماریپ  یگنهرف  یعیبط و  ياهطیحم  رد  ار  نآ  ماجنا  هک  دـننکیم  فیرعت  يوحن  هب  ار  دوخ  عفانم  اهناسنا  تسا و  يدام  ياـهزاین 

ياهشالت ببـس  طیارـش ، هب  هتـسب  دوشیم و  یماکان  ای  ساره  شیوشت ، راچد  ناسنا  دوشیمن ، نیمأت  اهزاین  هک  یماـگنه  دـنک . لیهـست 
نیاربانب هدـشن و  اضرا  ياهزاین  زا  یـشان  ینماان و ...  سرت ، تفگ ، ناوتیم  نیاربانب  ددرگ . یم  يرگـشاخرپ  ای  عفاـنم و  رییغت  فعاـضم ،

لکـش هب  ناـشدوخ  شیوشت  سرت و  یلو  تسا . یناـسنا  تشرـس  زا  یـشخب  شیوشت ، سرت و  زا  يریگولج  يارب  شـالت  دنتـسه . تقوـم 
زیرگتردق و ای  دنبلطتردق  وجحلص ، ای  دنرگـشاخرپ  دب ، ای  دنتـسه  بوخ  مدرم  دیوگیمن  رـشب  تشرـس  دنوشیم . هتخاسرب  یعامتجا 

راتفر نییعت  رد  تعیبط  دـشابیم . يداـم  رهوج  دـقاف  تسا و  یعاـمتجا  طیارـش  هب  هتـسباو  اـهنیا  همه  تسودعون . اـی  دـناهاوخدوخ  یتح 
هب اـهناسنا  هک  تسا  یگنهرف  ياـهتروص  ریگمـشچ  عونت  مه  تیعقاو  نیا  دـهاش  دراد و  يرتـمک  شقن  تاـناویح  فـالخ  رب  اـهناسنا 

، تلاح نیا  رد  دنکیم . ضرف  ملسم  دننکیم ، يراکمه  مه  اب  هک  یتادوجوم  ناونع  هب  ار  ناسنا  يراگناهزاس  يروئت  [1 .] دناهدروآ دوجو 
دایز رایسب  شقن  الاب  ةدر  یمسر  تاماقم  يروئت ، نیا  رد  دوش . لح  اهنآ  یعمج  شنک  لکـشم  هک  تسا  قیمع  ردق  نآ  يراکمه  راظتنا 

یتروص رد  دارفا  دننکیم . لرتنک  ار  يراکمه  هب  ناتـسدریز  نتـشاداو  يارب  یـشنیزگ  ياهشاداپ  دنراد و  یعمج  ياهتسایـس  نییعت  رد 
هک یماـگنه  دنـشاب . هدرک  ینورد  ار  دوـخ  عفاـنم  اـهتیوه و  فـیرعت  یگنوـگچ  دروـم  رد  یعمج  ياـهراجنه  هـک  دـننکیم  يراـکمه 

باسح هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  دننک  يراکمه  هورگ  اب  تسا  نکمم  دنراد ؛ اهنآ  هب  يرازبا  یشرگن  صاخشا  دنشاب ، هدشن  ینورد  اهراجنه 
لاوئـس ریز  ار  دوخ  يراکمه  ندوب  ینالقع  ًارمتـسم  دارفا  تیعـضو ، نیا  رد  تسا . درف  کی  ناونع  هب  ناشدوخ  عفن  هب  راک  نیا  دـناهدرک 

یعمج و ياهراجنه  هب  يرادافو  سح  ساسا  رب  هکلب  دنربیم ؛ یعفن  ناشدوخ  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  هن  صاخشا  عقاوم ، رتشیب  رد  دنربیم .
هتخاسرب ار  ناسنا  تیهام  يراگناهزاس  يروئت  تفگ ، ناوتیم  نیاربانب  . دـننکیم يراکمه  اـهراجنه  نیا  ساـسا  رب  دوخ  هب  یـشخبتیوه 

ماجنا اهناسنا  هک  یلامعا  يروئت ، نیا  رظن  زا  دنادیم . هعماج  طیحم و  لوصحم  ار  ناسنا  زین  يراگناهزاس  يروئت  دننادیم . هعماج  طسوت 
رد ینماان و ...  سرت ، هک  نیا  دوجو  اـب  ینعی  دنتـسه . یعاـمتجا  هتخاـسرب  زین  اـهزاین  نیا  دوخ  هک  دنـشابیم  اـهزاین  نیا  لولعم  دـنهدیم 

يانعم رگید  تیعقوم  دباییم و  ینماان  يانعم  یتیعقوم  هک ، یتروص  هب  دنشابیم . هعماج  هتخاسرب  دوخ  یلو  دنراد ، دوجو  یناسنا  تشرس 
. ------------------------------------------------- دشابیم ناسون  رد  اهتشادرب  ریسافت و  هب  هتـسب  نیا ، تینما و 

تسایس یعامتجا  هیرظن  (، 1384  ) ردناسکلا تنو ، [  1] للملانیب طباور  دشرا  سانشراک  -------------------------------* 
ام تسایس  عبنم :  184 صص 195 - یللملانیب ، یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، هدازریشم ، اریمح  للملانیب 

مسیلانویسان مالسا و  هطبار 

* دندودمحا نامیا 
ي هوحن هب  نآ و  ياه  یگژیو مسیلانویسان ، يژولوئدیا  دیاب  ادتبا  تخانش  ار  ییارگ  ) یلم  ) مسیلانویـسان مالـسا و  هطبار  ناوتب  هکنیا  يارب 

نیا رد  تسا . هدـش  هتفرگ  تلم  موـهفم  هب   Nation هژاو زا  مسیلانویـسان  ي  هملک هک  تفگ  دیاب  ادـتبا  رد  درک . هراشا  نآ  ندـمآ  دـیدپ 
دنراد . یگتسباو  نآ  هب  قلطم  روط  هب  عقاو  رد  دنراد و  دوخ  نهیم  هب  تبسن  صاخ  يرادافو  کی  دارفا  يژولوئدیا 

نابز تیموق ، داژن ، هب  بتکم  نیا  رد  دنوش . یم یقلت  هناگیب  نآ  زا  جراخ  دارفا  يدوخ و  دراد  رارق  تلم  نیا  هدودـحم ي  رد  هک  سک  ره 
اسیلک و يژولوئدیا  لوفا  هب  مسیلانویسان  روهظ  نامز  . دنتـسه مسیلانویـسان  لوصا  اه و  هیاـپ زا  دراوم  نیا  عقاو  رد  دوش و  یم ناوارف  دیکأت 
زا ندوـب و ...  یملع  ریغ  ندوـب ، ارگ  عقاو ریغ  ندوب ، يدـعب  کت  رطاخ  هب  اسیلک  يژولوئدـیا  هک  یناـمز  ددرگ . یم رب  کیلوتاک  بهذـم 
هب ناوت  یم مسیلانویسان  تبثم  ياهدمایپ  هلمج  زا  دندش . مسیلانویسان  يژولوئدیا  ناماد  هب  تسد  مدرم  ییاضف  نینچ  رد  تفر  رانک  هنحص 

یتسرپداژن و مسیلایرپما ، رامعتـسا و  هب  ناوت  یم نآ  یفنم  ياهدـمایپ  هلمج  زا  درک و  هراـشا  يزیتـس  هناگیب یگتـسب ، مه  ییارگ ، تدحو 
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تـسا نیا  درک  هراشا  نآ  هب  دیاب  اج  نیا  رد  هک  یمهم  ي  هتکن . درک هراشا  يرواد  شیپ ینیبرترب و  دوخ  یلهاج ، تیبصع  ییارگ و  تیموق
يژولوئدـیا و کی  مسیلانویـسان  هکیلاح  رد  تسا  یتاذ  ینورد و  سح  کی  یتسود  نطو  تسا . توافتم  یتسود  نطو اب  مسیلانویسان  هک 

یم قشع  دوخ  هداوناـخ  هب  یعیبط  روط  هب ام  هک  نامه  دـنروآ . یم  دوجو  هب  فلتخم  فادـها  رطاخ  هب  دارفا  ار  نآ  هک  تسا  بتکم  کـی 
. تسا نیا  زا  توافتم  يزیچ  مسیلانویـسان  یلو  دراد  دوجو  ناـمنورد  رد  ناـمنطو  دروم  رد  یعیبط  یتاذ و  روط  هب  زین  سح  نیمه  میزرو 

عقاو رد  دوـش و  یم رجنم  یبلطـالیتسا  ییارگداژن و  هب  ماجنارـس  مسیلانویـسان  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  مسیلانویـسان  يژولوئدـیا  رد  هچنآ 
یتادراو بتکم  کـی  رکف و  کـی  ییارگ  یلم بتکم  : مالـسا ناهج  هب  مسیلانویـسان  دورو  خیرات  . درادن هتفای  لیدعت  هبنج ي  مسیلانویـسان 

ناسانش رواخ  برغ و  نادنمشیدنا  زا  یخرب  و  درک . رداص  یمالسا  قطانم  هب  ار  نآ  مالسا  ناهج  تدحو  نتسکش  يارب  رامثتسا  هک  تسا 
مهارف ار  نآ  روهظ  ي  هنیمز دنا و  هدوب اقیرفآ  ایسآ و  رد  برغ  یگنهرف  یسایس و  رامعتسا  موجه  نک  فاص هداج  زاس و  هنیمز هراومه  هک 
یگنرف حالطصا  هب   ) مالسا ناهج  تدحو  . دنداد شرتسگ  ار  بتکم  نیا  هدیدرگ و  نآ  رادمچرپ  برغ  هب  هتـسباو  نارکفنـشور  دنتخاس و 

تحت نرق 19  رخاوا  رد  دنا . هتسناد یم  شیوخ  يداصتقا  یـسایس و  عفانم  يارب  یگرزب  رطخ  برغ  يرامعتـسا  لود  ار  مسیمالـسا )» ناپ  »
یگتسبمه تدحو و  تفرگرـس و  ملاع  ناناملـسم  تدحو  ي  همزمز نارگید  دیمحلادبع و  ناطلـس  يدابآدسا ، نیدـلا  لامجدیس تائاقلا 
يرامعتسا ياه  تردق . دـش هنایمرواخ  یکیژارتسا  ساسح و  ي  هقطنم رد  برغ  شرتسگ  زا  عنام  ینامثع  يروتارپما  رد  اـه  برع ناکرت و 

ناـیم رد  مسیلانویـسان  بتکم  ندومن  رداـص  یلم و  تاـساسحا  نتخیگنارب  نآ  دـندرب و  راـک  هب  ار  ینیوـن  شور  دـندرک و  رطخ  ساـسحا 
برغ يرامعتـسا  دـننک و  هـیزجت  ار  اـه  یناـمثع گرزب  يروتارپـما  دـنریگب و  ار  مسیمالـسا  ناپ ي  هدـیا يولج  اـت  دوـب  ناـکرت  بارعا و 

درک هنخر  ییارگ  یلم رکف  نآ  رد  هک  ییاـهروشک  نیلوا  درک . روـهظ  نرق 19  زا  مسیلانویسان  یمالـسا ، ياه  روشک رد  . دنهد شرتسگار 
لامتحا هب  دوش . یم بوسحم  ییارگ  برغ زاغآرس  مالـسا و  ناهج  خیرات  رد  یفطع  ي  هطقن رصم  هب  نوئلپان  ي  هلمح دوب . هیکرت  رصم و 

يارب دندوب ، ناملراش  نایبیلص و  یمالسا  دض  تابصعت  ثراو  دندوب و  زیتس  رد  كرت  ناناملسم  يروتارپما  اب  اراکشآ  هک  نایوسنارف  دایز 
« صیرحت  » تیموق هب  ار  اه  يرصم دندش و  راکردنا  تسد  نارگید  زا  رتدوز  ینامثع  يروتارپما  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و  تدحو  نتـسکش 
هک دوب  یمالـسا  ياهروشک  نیتسخن  زا  یکی  زین  هیکرت  . دـنداد ماجنا  اه  سیلگنا برع  قطانم  نارگید  هب  تبـسن  هک  يراک  نامه  دـندرک ،

شخب ماهلا  ییاـپورا  يدوهی  هس  هک  تسا  هدرک  فارتعا  فورعم ، سانـشرواخ  سیویل ، دراـنرب  دـش . دراو  مسیلانویـسان  بتکم  اـجنآ  رد 
یم دـیوید  یلملرترآ  دزاس ، رو  هلعـش  ار  كرت  ییارگ  یلم تاساسحا  درک  شالت  ًادـیدش  هک  یـسک  نیتسخن  دـندوب . ناکرت  ییارگ  یلم

. تشاد ییازس  هب  مهـس  ناکرت  ییارگ  یلم شرتسگ  داـجیا و  رد  هک  دوب  يرگید  صخـش  يوسنارف  يدوهی  ي  هدنسیون نوئل  دیوید  دشاب .
يربـمو سوـنیمرا  فورعم  سانــش  رواـخ  تـشاد  شقن  برع  كرت  مسیلانویــسان  داــجیا  رد  يرگید  سک  ره  زا  شیب  هـک  یــسک  یلو 

مهتم ار  نآ  دــنا و  هداد رارق  هلمح  موجه و  دروـم  ار  تسیلانویـسان  ینید ، ناربـهر  مالـسا و  ياـملع  : ییارگ یلم  یمالـسا و  ياـملع  . دوـب
حرطم ناناملسم  نیب  هقرفت  ییادج و  داجیا  هار  رد  رامعتسا  ناشک  هشقن ناحارط و  هک  ییاه  هویش زا  ار  مسیلانویسان  ینیمخ  ماما  دنا . هتخاس
هیرظن نیا  حیبقت  اب  زین  يرهطم  دیهـش  .« دراد هضراعم  يا  هلیبق ییارگ  یلم  یلهاج و  ییارگداژن  اب  مالـسا  : » دومرف زاب  دنناد و  یم دنا  هتخاس

و تسا ، هدش  مالسا  ناهج  دراو  اپورا  زا  رکفت  نآ  دهد ، یم رارق  رگیدکی  يور  رد  ور  ار  للم  هک  تسا  يرکفت  ییارگ  یلم  دـنیامرف : یم
یلو تشادـن  دوجو  دـشاب  للم  ماـمت  ي  هدـنریگرب رد  هک  يرکف  بتکم  اـجنآ  رد  نوـچ  دـشاب ، یعیبـط  رما  کـی  اـپورا  رد  رما  نیا  دـیاش 

زا ار  یمالسا  عمتجم  هک  ییاهزرم  : » دندومرف هراب  نیا  رد  ییابطابط  دمحم  دیس  همالع  . تسیرـشب ي  هعماج لک  دروم  رد  مالسا  ي  هشیدنا
ساـسا لـصا و  تفگ  دـیاب   ... « درادـن فارتـعا  یلم  ییاـیفارغج و  دودـح  هـب  مالـسا  تـسین ، داـقتعا  ياـهزرم  دـنک ، یم  ادـج  رگیدـکی 

یلم ياهدحاو  طقف  هکلب  تیرـشب  ي  هعماج لک  هن  مسیلانویـسان  یلـصا  بطاخم  تسا و  گنهرف  یتح  تیموق و  نابز ، داژن ، مسیلانویـسان 
مـسیلانویسان يژولوئدیا  تسا  دقتعم  مالـسا  تسا . تیرـشب  هعماج  لک  هکلب  یلم  ياهدحاو  هن  مالـسا  یلـصا  بطاخم  لباقم  رد  دنتـسه .

زایتما و ببـس  گنهرف و ... نابز ، تیلم ، تیموق ، داژن ، تسا  دقتعم  هک  مسیلانویـسان  فالخ  رب  دوش . یم تیرشب  ي  هعماج ي  هیزجت ببس 
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دنوادخ هب  نامیا  طقف  رگید ، موق  هب  تبـسن  موق  کی  يرترب  كالم و  تسا  دـقتعم  مالـسا  دوش  یم رگید  موق  هب  تبـسن  موق  کی  يرترب 
روط هب  مالـسا  نید  یلو  دوش  یم رجنم  يربارباـن  تیاـهن  رد  ییوج و  يرترب هب  مسیلانویـسان  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  تساوقت . لاـعتم و 

ي ههام هن  لاـس و  تموکح 4  رد  حوـضو  هب  ناوـت  یم ار  يرباربان  یفن  نیا  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  . دـنک یم  یفن  ار  يربارباـن  نیا  لـماک 
. دوب هلیبق  بارعا  نیب  رد  دوجوم  یعامتجا  یـسایس ، دحاو  نیرت  مهم مالسا  روهظ  ي  هناتسآ رد  نینچ  مه  درک . هدهاشم  (ع ) یلع ترـضح 

یطیارش ره  رد  دوخ  ي  هلیبق زا  تظافح  يارب  دندوب  رضاح  دنتشاد و  دوخ  ي  هلیبق هب  تبسن  صاخ  یگتسب  مه کی  يرادافو و  کی  مدرم 
هلیبق عفانم  هب  طقف  درف  ره  تسناد و  یم رترب  لیابق  ي  هیقب زا  ار  دوخ  هلیبق  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  لیابق  نیا  رد  دـننزب . تسد  یلمع  ره  هب 
ربمایپ مالسا ، روهظ  اب  . تسا يزورما  مسیلانویـسان  ي  هیلوا سران و  ي  هنومن هلیبق  هب  یگتـسباو  نیا  دوش  یم هتفگ  دیشیدنا . یم شیوخ  ي 

رد یتسیلانویسان  ياه  هشیدنا دورو  هک  دوب  دقتعم  (ص ) ربمایپ درادن . هیاپ  ساسا و  عضاوم  اه و  يدنب حانج  نیا  زا  کی  چـیه  درک  مالعا 
ار عضاوم  نیا  هک  دوب  نیا  ناشیا  شالت  مامت  نیارباـنب  دوش . یم نآ  يدوبان  تیاهن  رد  فالتخا و  فاکش و  زورب  ببس  یمالـسا  تما  نیب 

لالب الثم  تخاس  عمتجم  یمالـسا  ي  هعماج رد  ار  توافتم  ياه  تلم (ص ) مرکا ربمایپ  دربب . نیب  زا  دـش  یم يرباربان  ببـس  تیاهن  رد  هک 
نامرآ هک  یسک  : » دیامرف یم هک  ربمایپ  فورعم  ي  هلمج مور و . ...  تسوپ  دیفس  داژن  زا  بیهص  سراف ، زا  ناملـس  هشبح ، زا  تسوپ  هایس

، ییارگ داژن  ییارگ ، تیموق  تاساسحا  یفن  دیؤم  دوخ  تسین ». ام  زا  دهد  ناج  ای  دنک  راکیپ  نآ  هار  رد  ای  دنک  غیلبت  ار  یموق  یگتسبمه 
اه ناملسم هشیمه  دنوادخ  هک  میوش  یم هجوتم  مینک  یم لمأت  میرک  نآرق  تایآ  رد  یتقو  رگید  فرط  زا  . تسا یتسیلانویسان  تیاهن  رد  و 

دروم ار  اه  ناملسم یتقو  دنوادخ  تسا . هدرک  یفن  ار  یتسیلانویـسان  ییارگ و  تیموق عضاوم  تسا و  هتفگ  رظن  رد  لک  کـی  ناونع  هب  ار 
اهّیأ ای  زا  نآ  ياج  هب  تسا و  هدرکن  هدافتـسا  نویـشیرقلا و  ...  اهیأ  ای  ای  برعلا و  اهیأ  اـی  تاراـبع  زا  تقو  چـیه  تسا  هداد  رارق  باـطخ 

یتسرپ اتکی  ي  هدیقع يرترب  كالم  هک  نیا  تسا و  نیـشیپ  تالمج  دیؤم  دوخ  هک  تسا  هدرک  هدافتـسا  اونمأ و ...  نیّذلا  اهّیأ  ای  ساّنلا و 
اهجوز و اهنم  قلخ   » و هدحاو » ۀـمأ  ساّنلا  ناک   » ي هیآ تسا  فلاخم  تسیلانویسان  اب  مالـسا  دهد  ناشن  دناوت  یم هک  یتایآ  هلمج  زا  . تسا

هللا دنع  مکمرکا  ّنإ  وفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  وأ  رکذ  نم  مکانقلخ  ّانإ  ساّنلا  اهّیأ  ای   » ي هیآ و  ءاسن » اریثک و  الجر  اهنم  ثب 
ناوت یم یلک  روط  هب  يرترب . زایتما و  يارب  هن  تسا  رتهب  تخانـش  روما و  رد  مظن  يارب  اـهناسنا  رد  تواـفت  نیارباـنب  درک . هراـشا  مکیقتا »

نیا یلو  درک  هراـشا  یلم  یگتـسب  مه  يزیتس ، هناگیب ییارگ ، تدـحو  لیبق  زا  مسیلانویـسان  تبثم  ياـه  یگژیو  اـب  مالـسا  هچ  رگا  تفگ 
ربمایپ فورعم  ي  هلمج تسا . توافتم  مسیلانویسان  اب  یتسود  نطو دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  تسا و  هتفهن  زین  یتسود  نطو رد  اه  یگژیو

هب تیاـهن  رد  هـکارچ  ریخ ، ار  تسیلانویـسان  یلو  دریذـپ  یم ار  یتـسود  نطو  مالـسا  ناـمیالا ،» نم  نطوـلا  ُّبح   » تسا نخـس  نیا  دـیؤم 
مالسا تفگ  ناوت  یم نیاربانب  تسا . فلاخم  میهافم  نیا  اب  هناتخسرس  مالسا  هک  دوش  یم رجنم  یتسرپداژن  يرباربان و  یطارفا  ياه  هشیدنا

راهب مود /  پاـچ  ییارگ /  یلم  مالـسا و  دـمحم /  یلع  يوقن ،  ( 1  : عبانم . دـنک یم  یفن  ار  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  مسیلانویـسان  لباقم  رد 
------ ییابطابط 1369 همالع  هناخپاچ ي  لوا ،  پاچ  ییارگ /  یلم  هشیدنا ي  ریس  یشیاشخب /  یقیقع  جاجن /  ییاطلا ،  ءاطع  ( 13642

یسایس مولع  يوجشناد  --------------------------------------------------------------------------* 
یسودرف هاگشناد 

* دندودمحا نامیا  http://www.siasatema.com/NSite/FullStory/News/?Id=16102

تنرآ اناه 

، گرزب یسایس  هفـسالف  دننام  هب  تنرآ  هک  دندقتعم  نارگ  شهوژپ  بلغا  < متـسیب نرق  نادنمـشیدنا > برغ > هشیدنا  دار * نیدت  یلع 
بلغا تـسا . یعوـنتم  تاـعوضوم  هراـبرد  ییاـهثحب  وا ، ياههتــشون  تـسین و  کیتامتیــس  یــسایس  یفــسلف  هاگتــسد  کـی  بحاـص 

رهپـس تسایـس و  ياـیند  رد  هتـسجرب  يدنمـشیدنا  ناوـنع  هـب  ار  تـنرآ  دـنراد ، يرظن  یــسایس  هشیدـنا  رد  هـک  ناـنآ  ناـهوژپتسایس و 
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رگید یخرب  بالقنا و  تنوشخ ، یهاوختیمامت ، نوماریپ  تنرآ  هتسجرب  راثآ  همه ، زا  شیپ  شیب و  دنـسانشیم و  یـسایس  يزروهشیدنا 
هفـسالف دننام  هب  تنرآ  هک  دننآرب  نانیامه  بلغا  اما  دننادیم . بلطم  نیا  تحـص  رگنایامن  ار  یـسایس  هشیدنا  خیرات  هتـسجرب  میهافم  زا 

؛ تسا یعونتم  تاعوضوم  هرابرد  ییاهثحب  وا ، ياههتشون   » تسین و کیتامتیس  یسایس  یفـسلف  هاگتـسد  کی  بحاص  گرزب ، یـسایس 
اناه یتراک ، کم  يرم  رظن  هب  اـهنیا .» زج  یـسایس و  هشیدـنا  خـیرات  يرواد ، يورین  رکفت ، هوق  يدازآ ، بـالقنا ، یهاوختیماـمت ، لـثم 
هدرک شالت  رتشیب  تنرآ  هک  دراد  داقتعا  يو  تسا . هدوبن  یفسلف  يرکف و  هاگتـسد  ای  ماظن  بحاص  شیناملآ ، ياهتداع  مغریلع  تنرآ 
اـسانش لعاف  ناونع  هب  وا  دوخ  ناسنا و  زین  ناهج و  ناـسنا و  لـباقتم  شنک  زا  یـشخب  هک  ار  ییاـهنآ  هژیوب  دوجوم و  ياههاگتـسد  تسا 
شیوخ صاخ  يرکف  هاگتـسد  هموظنم و  تنرآ  هک  دـندقتعم  رگید  يرایـسب  یتراک و  کم  عومجم ، رد  دـهد . زییمت  دسانـشب و  ار  تسا 

ای اههشیدـنا  خـیرات  یموهفم ، لـیلحت  یـسایس ، مولع  جـیار  ياـهبسچرب  قبط  رب  ناوـتیمن  ار  تنرآ  راـثآ  ناـنیا ، معز  هب  تسا . هتـشادن 
رد هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  رگید  يوس  زاتنرآ  اناه  يرکف  هاگتـسد  يروحم  موهفم  لمع ،» .» درک يدنبهتـسد  کیژولوئدیا  ياهتسفینام 

دقتعم دـنودالوف  هللاتزع  تساطخ . هابتـشا و  فلتخم » تاعوضوم  هراـبرد  هدـنکارپ  راـثآ  یتشم   » ناونع هب  تنرآ  ياههتـشون  نتفرگ  رظن 
تسایس و تیهام  هرابرد  شسرپ  یکی  : » دننکیم لصتم  مه  هب  ار  تنرآ  ياههتشون  مکحم ، ياهتشر  هباثم  هب  نیداینب  هشیدنا  ود  هک  تسا 
، وطسرا هژیو  هب  ناینانوی ، زا  هک  یساسا  رکف  نیا  يرگید  تسا و  رگدیاه  زا  مهلم  رتشیب  هک  یسانشرادیدپ  شور  يانبم  رب  یـسایس  تایح 

تـسایس ماـن  هتـسیاش  قـالخا  زا  ادـج  تسایـس  تسا و  قـالخا  زا  ياهخاـش  یتـسار  هب  داـینب  نب و  رد  تسایـس  هک  هدیـسر  ثرا  هب  وا  هـب 
رد تسین و  کی  چیه  ِفرِـص  ورهلابند  تسا ، هتفریذـپ  ریثأت  گرزب  هفـسالف  ياههشیدـنا  زا  تنرآ  هکنیا  دوجو  اب  رگید  یتهج  زا  «. تسین
يو مینادب . کلـسم  بتکم و  نیا  ای  نآ  وریپ  ار  وا  میناوتب  ات  دنکیمن  راکـشآ  یتیامح  زین  یـصاخ  کلـسم  ای  مارم  هشیدنا ، چـیه  زا  عقاو 

- وـتنگروم ج . سناـه . لاؤـس  هب  خـساپ  رد  دوـب و  هتخادرپ  تنرآ  اـناه  ياههشیدـنا  یـسررب  هـب  لاـس 1972  رد  هـک  يدرگزیم  رد  دوـخ 
زا معا  یکلـسم  بتکم و  ره  هب  قلعت  زا  ار  دوخ  تحارـص  هب  دـسرپیم ، شکلـسم  یتسیک و  زا  هک  للملانیب - طـباور  گرزب  زادرپهیرظن 

دـنکیم و بستنم  راکهظفاحم  حانج  هب  ار  نم  پچ  حاـنج  دـیتسه ، هاـگآ  هک  ناـنچ  . » درامـشیم يربم  هریغ  مسیلاربیل و  يراـکهظفاحم ،
یکلـسم اهنت  هب  متـسین . یکلـسم  چیه  وریپ  نم  دنادیم ...  ادخ  هک  ای  شکرـس  ینز  هک  ای  پچ  دارفا  زا  یکی  ار  نم  ناراکهظفاحم  یهاگ 

تسا و هدوب  رلتیه  ات 1943  زا 1933  تسرد  مه  نآ  قلعت و  نیا  لیلد  هناگی  هک  تسادیپ  هتفگان  دناهدوب . اهتسینویهص  ماهتشاد  قلعت  هک 
نیا ماهدوبن  میوگیم  یتقو  ماهدوبن . لاربیل  هاگچیه  نم  تسینومک ...  هن  ماهدوب و  تسیلایـسوس  هن  زگره  نم  ماهدش ...  ادـج  نآ  زا  سپس 

اب زور ، ياهکلـسم  اـهمارم و  يراداوـه  زا  تعارب  مـالعا  نیا   ...«. ماهتـشادن مسیلاربـیل  هب  يرواـب  زگره  میوـگب  هک  ماهتخادـنا  مـلق  زا  ار 
باب رد  شفلتخم  راثآ  رد  تنرآ  هدرتسگ  ياههشیدنا  ایآ  اما  دوشیم . دییأت  يدایز  دودح  ات  مه  وا  ياهيریگعضوم  یگدـنز و  یـسررب 

رد هک  یناـققحم  زا  یخرب  ؟ داد ياـج  يرکف  دـحاو  هاگتـسد  اـی  ماـظن  هعوـمجم ، رد  ناوـتیم  ار  تواـفتم  فـلتخم و  ًارهاـظ  تاـعوضوم 
قیقد و یهاگن  اب  ار  تنرآ  هک  دش  دهاوخ  راکـشآ  هاگنآ  تنرآ  ِیلامتحا  ِيرکف  هموظنم  هک  دننآرب  دننکیم ، صحفت  تنرآ  ياههشیدنا 

ناگدنناوخ هک  تسا  هاگن  نیمه  نادقف  لیلد  هب  هک  دندقتعم  نانیا  عقاو  رد  مینیبب . شیاههشیدنا  شوجرپ  عونتم و  يایند  زارف  زا  ریگارف و 
تنرآ ياههشیدـنا  یلـصا  میهافم  نیرتمهم  زا  یخرب  اتـسار ، نیا  رد  دـنیآیمن . لـئان  وا  يرکف  هموظنم  فشک  هب  یناـسآ  هب  تنرآ  راـثآ 

رد فلتخم  ثحاـبم  میهاـفم و  لـصو  هقلح  روحم و  دـنناوتیم  هک  دـنوشیم  ناونع  لـمع  لاـعف و  تاـیح  مسیراـتیلاتوت ، یمومع ، هزوح 
وا معز  هب  هک  هچنآ  هباثم  هب  لمع -»  » هب تنرآ  درکیور  همه ، زا  شیب  دیاش  اهنیا  همه  نایم  زا  دسریم ، رظن  هب  دنشاب . وا  يرکف  هاگتـسد 

نوناـک يروحم و  موهفم  لـمع »  » هک تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  تسا . هجوـت  لـباق  ددرگ - نآ  فورـصم  یمدآ  تاـیح  هک  تسا  هتـسیاش 
عـضو  » رد . تسا نآ  نوناک  لمع »  » هک تسا  يرکف  ماظن  هاگتـسد و  کـی  بحاـص  تنرآ  رگید ، تراـبع  هب  تسا . تنرآ  يرکف  هموظنم 

. تسا یمومع  هصرع  رد  لمع »  » ثحابم نآ ، نوناک  هک  دهدیم  هئارا  ار  دوخ  یسایس  یفسلف - ياههاگدید  نیرتمهم  تنرآ  اناه  يرشب ،»
یمومع و هزوح  قئالع  یئاجباج  هک  یگدنز  هب  وا  درکیور  نردم و  ناسنا  یگدنز  هویش  زا  داقتنا  نمـض  رثا ، نآ  رد  تنرآ  اناه  عقاو ، رد 
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فقو فورصم و  ناشتمه  تایح و  هک  ناتساب  ِناینانوی  یگدنز  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  هک  تسا  نآ  رب  تسا ، دوهشم  نآ  رد  یـصوصخ  هزوح 
ساسا رب  ییوگلا  دوخ  راگزور  یسایس  یگدنز  يارب  دوب ، یمومع  هصرع  رد  لمع »  » مالک کی  رد  طابترا و  نخـس ، لماعت ، وگوتفگ ،
يرکف ماظن  هشیدنا و  رد  نآ  تیمها  لمع و  ثحب  هژیو  هب  دنویپ  ياههتـشر  نآ  زین  مسیراتیلاتوت » ياههشیر   » باتک رد  . دـهد هئارا  لمع » »

رد لمع  تیمها  هتکن و  نیا  ناوتیم  زین  یهاوختیمامت  رـصانع  رد  هجوت  تقد و  رد  عقاو ، رد  درک . هدـهاشم  ناوتیم  یبوخ  هب  ار  تنرآ 
زا ، » بوکرـس باعرا و  يژولوئدـیا ، رب  هوالع  یهاوختیمامت  هک  ارچ  تخانـش ؛ ار  تنرآ  هشیدـنا  قئاقد  زا  یکی  هباثم  هب  یمومع  هصرع 
هب ندیسر  يارب  ياهلیسو  ناونع  هب  زین  ار  یناسنا » طابترا  يرکف و  تیلاعف  عون  ره  یـشیدنارگد و  عون  ره  نایب ، يدازآ  عون  ره  ندرب  نایم 

ياهرذ و ناـسنا  ییارگراـتفر ، دارفا ، یگنرمه  هک  دـسریم  هجیتـن  نیا  هب  مسیراـتیلاتوت » ياـههشیر   » رد تنرآ  دربیم . راـک  هب  شفادـها 
باعرا و رورت ، کمک  اب  يژولوئدـیا و  هارمه  هب  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ار  یهاوختیمامت  یلـصا  رـصانع  یناـسنا  هعماـج  ندـش  ياهدوت 

هموظنم ای  هشیدـنا  ماظن  رد  میوش  هجوتم  اـت  تسا  مزـال  تقد  یمک  اـجنیا  رد  دـنربیم . شیپ  هب  ار  هاوختیماـمت  میژر  ماـظن و  بوکرس ،
اب تسا  يواسم  يژولوئدـیا  زین  ندـش و  ياهدوت  تعامج ، اب  یگنرمه  تسا ، هدـمآ  يرـشب » عضو   » رد هچنآ  اب  قباطت  رد  تنرآ و  يرکف 

تنرآ اساسا  دراد و  یـساسا  یهاـگیاج  مه  تنرآ  بـالقنا »  » باـتک رد  لـمع  . یمومع هصرع  رد  یـسایس  هناـقالخ  دازآ و  لـمع  نادـقف 
هرابود و يزاغآ  عورش و  اب  فدارتم  یسایس ، ياهعقاو  ار  بالقنا  وا  دنکیم . فیرعت  تسا  لمع  اب  هشیر  مه  هچنآ  اب  دنویپ  رد  ار  بالقنا 
هک تسا  نیتسار  بالقنا  هاگنآ  بالقنا  هکلب  تسین ؛ متـس  ملظ و  رـش  زا  ندـش  اهر  اـهنت  تنرآ  هشیدـنا  رد  بـالقنا  دـنادیم . ون  يدـلوت 

حـضاو رپ  دشاب . هتـشاد  رظن  رـشب  یگدنز  رد  يدازآ  لالقتـسا و  یپ  رد  الاو  ون و  يریـسم  نتخاسرب  هب  هدنیآ و  هب  اکیرمآ  بالقنا  دـنننام 
بالقنا نان و  بلط  تسا و  لمع  نامه  تنرآ  هشیدنا  رد  هدـنیآ  هب  فوطعم  هناقالخ  ون و  تیلاعف  یگرزب و  هب  ندیـسر  يدازآ ، هک  تسا 

رب هوالعتنرآ  اناه  یگدـنز  يروحم  موهفم  لمع ،» .» لمع فلاخم  یتهج  رد  شاعم  يارب  القت  ینعی  ارقف  زاین  عفر  يداـصتقا و  يربارب  يارب 
هـشیدنا رد  لمع  ِینوناـک  هاـگیاج  نیا  تارثا  دنتـسه ، تنرآ  يرکف  هموظنم  رد  لـمع »  » تیروحم تیمها و  دـیوم  هک  بلاـطم  نیا  ماـمت 
يروحم موهفم  هباثم  هب  لمع »  » هب هک  دهعتم  تسا  يدنمشیدنا  تنرآ  دومن . هدهاشم  زین  وا  شنم  راتفر و  رد  حوضو  هب  ناوتیم  ار  تنرآ 

نرق یـسایس  نارکفتم  نایم  رد  تنرآ  ندوب  صخاش  لیالد  زا  یکی  فانـسل  . تسا راداـفو  مه  هرمزور  تاـیح  رد  شیوخ ، يرکف  هموظنم 
. دهدیم نآ  لئاسم  هب  لیصا  رکب و  ياهخساپ  تنرآ  هک  یبیشن  زارفرپ و  یگدنز  دنادیم ؛ وا  یگدنز  هشیدنا و  هدرتسگ  طابترا  ار  متسیب 

چیه یگدنز   » تسا و يرورض  مزال و  وا  هشیدنا  كرد  يارب  متـسیب ، نرق  یـسایس  رکفتم  ره  زا  شیب  تنرآ  یگدنز  هک  دراد  داقتعا  يو 
دیاب تنرآ ، يراج  یگدـنز  رد  لمع  هاـگیاج  ناـیب  رد  «. تسا هدوبن  نرق  نیا  یـسایس  خـیرات  رهظم  وا ، هزادـنا  هب  يرگید  یـسایس  رکفتم 

دنکیم دیکأت  اههرطاخ  رد  ندنام  یگرزب و  هزیگنا  اب  هنارکتبم  هناقالخ و  شنک  رب  هراومه  هشیدـنا  َِملاع  رد  هک  روط  نامه  يو  هک  تفگ 
. تسا قیرط  نیا  رب  زین  دوخ  هرمزور  یگدنز  رد  دنکیم ، راجزنا  زاربا  اهناسنا  ندش  تسدکی  ییارگراتفر و  نردـم ، ياهدوت  ناهج  زا  و 
: تفگ یـشوپهدرپ  چـیه  یب  ینامز  تنرآ  . » تسا هدوب  نازیرگ  تعامج  اب  یگنرکی  اههدوت و  لاـق  لـیق و  زا  دوخ  یگدـنز  رد  هراومه  وا 
زا تـنرآ  دـیازفیب . نادـب  زین  ار  ناـسنا  تـمارک  تسناوـتیم  یبوـخ  هـب  وا  و  تـسا » يرکف  درواتـسد  مزـال  طرـش  یعاـمتجا  یگنرمهاـن  »

هتفر نوریب  باتـش  هب  دوخ  هریخذ  تارابع  زا  رگید  یکی  يرای  هب  بلغا  دوب ، اـمرفمکح  یعاـمتجا  یگنرمه  اـهنآ  رد  هک  ییاـهتیعقوم 
اناه درادن .» دوجو  لاق  لیق و  زج  يزیچ  اجنیا   » و مراد » تیـساسح  یمومع  طباور  هب  نم  «، » تسین نم  ردام  رتخد  روخرد  ناکم  نیا  : » دوب

نامدرم تنرآ ، اناه  یصخش  سوماق  رد  دنهد ...  ماجنا  ار  راک  نیمه  تشاد  عقوت  زین  شناتـسود  زا  درک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  تنرآ 
یمومع هصرع  رد  شنک  تسا و  نازیرگ  نآ  زا  تنرآ  هک  یگرمزور  لاق  لیق و  نایم  توافت  هب  دیاب  اجنیا  رد  هتبلا  «. دـندوب دورطم  یعقاو 
یگدـنز هک  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد  . میوش لئاق  زیاـمت  اـهنآ  ناـیم  مینک و  هجوت  تسوا ، هشیدـنا  ساـسا  دـنکیم و  توعد  نادـب  هک 

شوجوبنج لماعت و  وگوتفگ و  هباثم  هب  لمع  یناسنا و  لیصا  تایح  باب  رد  شلیصا  ياههشیدنا  دننام  هب  زین  تنرآ  هنازور  یـصخش و 
القت و رد  یگداتفارد  زا  يرود  رب  ینتبم  هشیدـنا  يوس  تمـس و  رد  تسیز  لمع و  موهفم  رـصانع  رد  گـنرد  زا  تسا  راشرـس  یـسایس ،
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یلمع تاـیح  رد  شیاههشیدـنا  ینوناـک  موـهفم  هب  هک  دـیمان  دـهعتم  يدنمـشیدنا  ار  تنرآ  ناوـتب  دـیاش  يور  نیا  زا  لـمع . هب  یکیدزن 
. ------------------------------- تسا رادافو  لمع »  » تلاصا هب  یلمع  هشیدنا و  ره  رد  تنرآ  دنامیم . دـهعتم  مه  شیوخ 

سردـم تیبرت  هاگـشناد  زا  یـسایس  مولع  دـشرا  سانـشراک  -------------------------------------------------*  
ام تسایس  عبنم :

<div class="e>

یسایس مولع  يزادرپ  هیرظن  رد  يراجنه  تفایهر 

. تسا یسایس  ياه  هدیدپ اه و  تیعقاو مهف  لابند  هب  یـسایس  مولع  رد  يزادرپ  هیرظن یـسانش > شور  برغ > هشیدنا  روپ * متسر  دمحم 
تاحیضوت هئارا  اه ، هیضرف نومزآ  یپ  رد  اه  هیرظن دهد . یم نامزاس  ار  رگشهوژپ  تادهاشم  هک  ارچ  تسا ، دنمـشزرا  يزادرپ  هیرظن نیا 

ملع رد  دوجوم  ياه  شور اه و  تفایهر يزادرپ ، هیرظن نیاربانب  دنتـسه . یلک  ياه  هدیدپ تانایرج و  حیـضوت  و  ثداوح ، فیـصوت  یّلع ،
هیرظن یـسایس ، طـباور  هصرع  رد  یقـالخا  ياـه  هـشیدنا دربراک  ای  فشکیراـجنه  هیرظن  هنیـشیپ  فیرعت و  . دـهد یم حیـضوت  ار  تساـیس 

رد هک  نیداینب  یقالخا  ياه  شسرپ اب  هک  تسا  قالخا  هفسلف  زا  يا  هخاش هیرظن  نیا  فیرعت ، نیا  ساسا  رب  دهد . یم لیکشت  ار  يراجنه 
نیا ینیع ، دربراک  رد  اما  تسامنهار ؛ یقالخا  ياه  هرازگ لابند  هب  يراجنه ، یسایس  هیرظن  دراد . راک  رس و  دنراد ، ریثأت  یـسایس  یگدنز 
ياه يزادرپ هیرظن مامت  رتهب ، ریبعت  هب  تسا . یـسایس  یعقاو  راـتفر  يارب  یقـالخا  ياـه  هرازگ ياه  تلـالد تاـعبت و  كرد  یپ  رد  هیرظن ،

يراجنه هیرظن  . دریگ یم رارق  يراجنه  هیرظن  هطیح  رد  دنک ، یم هجوت  دشاب » دیاب  هک  يزیچ   » هب تسه ،» هک  يزیچ   » ياج هب  هک  یـسایس 
ودـنه یـسویسوفنک و  هفـسلف  هب  عبانم ، رگید  نایم  زا  قرـش  رد  میدـق و  نانوی  هب  برغ ، رد  مک  تسد  تسا و  ینالوط  ياـه  هشیر ياراد 

يراجنه هیرظن  دندرک ، دراو  تفایهر  نیا  رب  دـعب ، هب  ههد 1930  رد  ییارگراتفر  مسیوتیزوپ و  هک  يدـج  تاداقتنا  مغر  یلع . ددرگ یمرب 
راثآ ریثأت  تحت  دـعب ، هب  ههد 1970  لیاوا  زا  هژیو  هب  دـنام و  یقاب  یـسایس  مولع  تاعلاطم  رد  یتایح  هدـنز و  يا  هخاش ناونع  هب  نانچمه 

يددعتم ياه  شور زا  يراـجنه  نازادرپ  هیرظنیدـیلک  تالاؤس  اه و  شور . دـیدرگ ایحا  کیزون ، تربار  زلار و  ناـج  نوچ  یناگدنـسیون 
تالالدتسا هب  نداد  ماجـسنا  يارب  یلیلحت  هفـسلف  يروص و  قطنم  فلا . : دنتـسه رت  صخـشم شور  هس  نایم ، نیا  رد  هک  دـننک  یم هدافتسا 

يارب يدوهش  شنیب  جهیلوا . ياه  ضرف تحص  شیامزآ  يارب  خیرات  یعامتجا و  یسانش  ناسنا دننام  یعامتجا  مولع  ياه  هتشر بیقالخا .
اب طابترا  رد  لوا ، هعومجم  درک ¬: هصـالخ  هعومجم  ود  رد  ناوت  یم ار  هیرظن  نیا  یساسا  تالاؤساه  يریگ هجیتن تالالدتسا و  شجنس 

تیعبت تلود  نیناوق  زا  دـیاب  ارچ  درک ؟ روصت  یقـالخا  ياـهداینب  ناوـت  یم تلود  يارب  اـیآ  تلود :)  ) یـسایس ياـهداهن  فدـه  دوجو و 
يدازآ رب  نآ  ياهدمایپ  یعیزوت و  تلادع  اب  هک  ییاوتحم  تالاؤس  مود ، هعومجم  تسا ¬؟ هیجوت  لباق  یندم  ینامرفان  ینامز  هچ  مینک ؟

، تسا یقالخا  تاواسم  لابند  هب  هک  یمومع  ياـه  تـسایس يارب  ایآ  تسیچ ؟ تاواسم  يدازآ و  یقـالخا  یبسن  تیمها  دراد : راـک  رس و 
مسیلارولپ اب  اه  تـسایس نیا  ایآ  دراذگ ؟ یم مارتحا  دارفا  يدازآ  لالقتـسا و  هب  ییاـه  تـسایس نینچ  ایآ  دراد ؟ دوجو  یقالخا  ياـه  ناینب

ای رت  یـساسا لئاسم  هب  ًاعون  دـنا ، هتخادرپ ییاوـتحم  تـالاؤس  هراـبرد  ثحب  هب  هک  یـسایس  نازادرپ  هیرظن ؟ تسا راـگزاس  ییارگ ) ترثک )
تـسد هتخاس  قالخا  ایآ  دراد ؟ دوجو  یلقع  صخـشم  هیاپ  کی  قالخا  يارب  ایآ  دـنا : هدروآ يور  زین  قالخا  هفـسلف  نیداینب  تاعوضوم 

رد تفایهر  نیا  (: هناـیارگ تیاـغ مسیلاربیل   ) ییارگ هدـیاف فلایلک - ياه  تفایهر ؟ تسین یعامتجا  تنـس  کـی  اـی  فرع  لوصحم  ناـسنا ،
یعازتنا ياهاعدا  رب  ینتبم  یـسایس  ملع  لوصا  هب  ماهتنب  دراد . هشیر  نرق 18  یعامتجا  رگحالصا  ماهتنب ، یمرج  یسایس  یقالخا و  هفـسلف 
يرگید ياهزیچ  ار  ناسنا  تعیبط  هرابرد  یـساسا  ياه  تیعقاو وا  دوب . نامگدب  ام  یعیبط  فیاظو  قوقح و  هنیمز  رد  یفـسلف  یـضرف و  ای 

ظاحل زا  تسرد  یـسایس  تامیمـصت  تسا . یتحاران  دوبن  یناـمداش و  هب  یباـیتسد  يوزرآ  اـه ، ناسنا هزیگنا  ماـهتنب ، هاـگن  زا  تسناد . یم
تسا و یمک  هدـیاف  کی  يداش  رظنم ، نیا  زا  دنتـسه . مدرم  دادـعت  نیرتشیب  يارب  يداش  نیرتشیب  ناـهاوخ  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  یقـالخا ،
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. دریگ تروص  هعماج  ياضعا  طسوت  دیاب  هدیاف  صیخشت  ماهتنب ، رظن  قباطم  دنتـسه . یعامتجا  هدیاف  ندرک  هنیـشیب  لابند  هب  نایارگ  هدیاف
هدیاف یلک  هبـساحم  رد  دـیاب  درف  ره  عفانم  یعامتجا ، يریگ  میمـصت رد  دـیامن و  فیرعت  تسا ، بوخ  شیارب  ار  هچنآ  دوخ  دـیاب  درف  ره 

یمن ار  یـشوخان  یـشوخ و  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نادقتنم  هلمج  زا  دش . دراو  کیـسالک  ییارگ  هدـیاف نیا  هب  یتاداقتنا  اما  ددرگ . ظاحل 
، هجیتن رد  درک . هسیاـقم  یـصخشریغ  يوحن  هب  ناوت  یمن ار  دارفا  عمج  لـباقریغ  ياـه  هتـساوخ یناث ، رد  درک . ناـیب  یمک  لکـش  هب  ناوت 
، دیامن یم روصت  هوبنا  لکـش  هب  ار  یعامتجا  هدیاف  هک  ینیرتکد  دنتـشاد  حیرـصت  نادقان  دوب . دـهاوخ  يا  هقیلس یـصخش و  ًالماک  هسیاقم 

یـشوخ نازیم  نیرتشیب  يوجتـسج  رگید ، ییوس  زا  دوب . دهاوخ  كانرطخ  دننک ، هیکت  یتسرپداژن  دننام  یعامتجا  دـض  تاحیجرت  رب  رگا 
هافر اب  هک  دـیامن  مهارف  ار  روحمهاـفر  یـسارکونکت  کـی  اـی  دـنک  دـییأت  ار  یعاـمتجا  یـسدنهم  تسا  نکمم  مدرم  دادـعت  نیرتشیب  يارب 

هب دناوت  یم اه ، هتـساوخ ناـیم  تاواـسم  ندرک  رارقرب  دـننارگن  زین  یبهذـم  نارکفتم  یگنهرف و  ناـیارگ  هبخن تسا . هدـش  دـییأت  تیرثکا 
، لیم تراوتـسا  ناج  تاداقتنا ، نیا  هجیتن  رد  دوش . رجنم  یهلا  قیاقح  ای  بوخ  رنه  دـننام  یگدـنز ، رد  رتگرزب  ياهزیچ  ندرک  شزرامک 
ار یتخانشابیز  يرکف و  ياه  هبرجت يرترب  وا  تسا . قفاوم  یفیک  ياه  تواضق اب  هک  درک  حرطم  ار  نوزومان  یمک  ییارگ  هدیاف عون  کی 
. دنکیم تیامح  قح  کی  ناونع  هب  دارفا  همه  یتایح  ای  یـساسا  صاخ  عفانم  یخرب  زا  وا ، رظن  دروم  ییارگهدـیاف  نیاربانب  درامـش . زاجم 

تلاصا  » زا اـم  دوش  یم ثعاب  لیم  هاگن  نیا  دـنک . یم کـمک  یمومع  هدـیاف  هب  اـم » دوجو  ناـینب  لـصا  ندرک  نما   » قیرط زا  قوقح  دوخ 
رب دیاب  یـصاخ  لمع  ره  ینعی  صاخ ، لمع  هدیاف  تلاصا  میوش . کیدزن  ماع » هدعاق  هدـیاف  تلاصا   » هب میوش و  رود  صاخ » لمع  هدـیاف 

اه و متـسیس مامت  ینعی  ماع ، هدعاق  هدیاف  تلاصا  اما  دریگ . رارق  تواضق  دروم  هناگادـج  يوحن  هب  ینامداش و  هدننکهنیـشیب  جـیاتن  ساسا 
ای ییارگ  تیاغ عون  کی  ییارگ ، هدیاف نیاربانب  دنوش . ظفح  دیاب  دنتـسه ، هعماج  لک  يارب  یعفانم  هدـنریگربرد  هک  تلع  نیدـب  دـعاوق ،

ثاریم نیا  اب  تفلاـخم  رد  (: هناـیارگ هفیظو مسیلاربیل   ) یقـالخا هفیظو  رب  ینتبم  مسیلاربـیل  .ب - دـهد یم حیـضوت  ار  هنایارگ  تیاغ قالخا 
قالخا زا  روظنم  دیدرگ . ایحا  هنایارگ  تیاغ قالخا  اب  تفلاخم  رد  ههد 1970 ، رد  یسایس  يزادرپ  هیرظن عاونا  مامت  هک  دوب  ییارگ  هدیاف

ماجنا ماجرف و  هب  ای  دزاس  ققحم  ار  یـصاخ  تیاغ  ایآ  هک  رایعم  نیا  يانبم  رب  ار  ناسنا  راتفر  لـمع و  هک  تسا  یتاـیقالخا  هناـیارگ ، تیاغ
هدیزرو رارصا  نیکرود و ...  دلانور  کیزون ، تربار  زلار ، ناج  نوچمه  یناگدنـسیون  دریگ . یم رارق  تواضق  دروم  دماجنا ، یم یصاخ 

كاـنرطخ یتـح  اـی  یفاـکریغ  تلع  ود  هب  ناـسنا  يدازآ  يارب  دـنا ، هتفاـی رییغت  یـسایس  یگدـنز  رد  هک  يا  هنایارگ تیاغ قالخا  هک  دـنا 
یبوخ دراد . دارفا ، ینامداش  ندرک  هنیشیب  مه  نآ  صاخ و  فده  کی  اهنت  هک  ارچ  درادن . فادها  رثکت  هب  یهجوت  ییارگ  هدیاف . 1: تسا
تیاغ قالخا  . 2. دریگب رظن  رد  هناگادج  ار  درف  دـناوت  یمن ییارگهدـیاف  دریگ . رارق  تواضق  دروم  یعمج  رظن  هطقن زا  دـیاب  ناسنا  هافر  و 
هدیاف تسا . یئاضتقا  نئمطمریغ و  بلغا  ییارگ ، هدیاف رد  قوقح  زا  عافد  دنیوگ  یم نادقتنم  . دنک یم مدقم  لیاسو  رب  ار  فادـها  هنایارگ 

یفـسلف يانبم  کی  هب  مسیلاربیل  هک  دـندرک  مالعا  نادـقتنم  اـما  تسا ؛ هداد  رارق  تیاـمح  دروم  ار  لاربیل  ياـه  هشیدنا زا  يرایـسب  ییارگ 
یتناک ای  سانش  هفیظو ياه  لاربیل تیاغ ، هب  فوطعم  قالخا  اـی  هناـیارگ  تیاغ قـالخا  لـباقم  رد  هجیتن ، رد  دراد . زاـین  يرت  هدننکءاضرا
دندوب دقتعم  یتناک  ياه  لاربیل هلیسو . هن  دندوب  فده  دوخ  دارفا  تناک ، يارب  تسا . تناک  لئوناما  اه ، لاربیل نیا  يرکف  عجرم  دندمآرب .
قالخا نارادـفرط  دوش . لیمحت  اـهنآ  رب  نارگید  فادـها  هکنیا  هن  دنـشاب ، دازآ  دوخ  فادـها  بیقعت  فیرعت و  نییعت ، رد  دـیاب  دارفا  هک 

اه تیدودحم یخرب  دیاب  هک  دندقتعم  نانآ  دنتـسین . ارگ  یبسن اما  دنتـسه ؛ یناسنا  فادـها  زا  رثکتم  شنیب  کی  ياراد  هفیظو ، هب  فوطعم 
دارفا و تاذ  ءزج  هک  دریگ  دوـخ  هب  ار  اـه  یگتسیاش ای  فیاظو ، قوقح ، لکـش  دیاب  اه ، تیدودـحم نیا  ددرگ و  لامعا  یناسنا  راـتفر  رب 
هک ییاج  دنشاب . دازآ  نارگید  لالقتسا  يدازآ و  ضقن  رد  دیابن  یلو  دنتسه ، لقتـسم  دازآ و  یتادوجوم  دارفا  هچ  رگ  تسا . ریذپان  لاطبا

ار يدازآ  هژیو  هب  دارفا ، قوقح  دـیاب  زین  یعمج  هتسد یعامتجا  شنک  دوش . هدرمـش  مدقم  دیاب  قح  دراد ، دوجو  داضت  یبوخ  قح و  نایم 
مزال دشاب ، هک  لکش  ره  هب  یمومع  داهن  کی  هک  دنریذپ  یم اهنآ  اریز  تسناد ؛ ادج  نابلطجرم  جره و  زا  ار  اه  لاربیل دیاب  . درامش مرتحم 

تلود هک  دندقتعم  نانآ  اریز  دشاب ؛ یم هشقانم  دروم  رتشیب  ارگ  هفیظو ياه  لاربیل نایم  رد  تلود  شقن  دیامن . نیمـضت  ار  قوقح  ات  تسا 
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موهفم زا  داقتنا  اب  ار  دوخ  ثحب  نایارگ  عامتجا  : ییارگ عامتجا  .ج - دیامن نیمأت  ار  نانآ  يدازآ  قوقح  مهارف و  ار  دارفا  هافر  دـهاوخ  یم
نودب تسا  رداق  يدرف  نینچ  تسا . عامتجا » زا  هتخیـسگ  ، » لاربیل هاگدید  زا  درف  دیوگ  یم لدنس  لکیام  دنیامن . یم عورش  درف »  » یلاربیل

دیامن و ذاختا  تسا ، نآ  زا  یئزج  دوخ  هک  یعامتجا  زا  جراخ  عورش  هطقن  کی  كرتشم ، فادها  ای  هدیسر  ثرا  هب  ياه  تنس هب  هعجارم 
هتفر نیب  زا  یعامتجا  ياهدنویپ  هک  تسا  طلـسم  ییاج  رد  طقف  مسیلاربیل ، هدش  يدرف  دوخ  دنک . فیرعتزاب  ار  دوخ  تادـهعت  فادـها و 
یم بولطمریغ  ار  ییارگدرف  نینچ  يراجنه  يا  هنوگ هب  نایارگ  عامتجا دنبای . یم فده  نودب  نادرگرـس و  يوزنم و  ار  دوخ  دارفا  دـنا و 
مهف تاقلعت و  هلیـسو  هب  دراد و  رارق  عامتجا  کـی  لد  رد  هک  يدرف  دـننک ، تبحـص  دـنم » تیعـضو  » درف زا  دنهد  یم حیجرت  نانآ  دـنناد .

ام هک  اجنآ  زا  هک  دـننک  یم لالدتسا  سانش  هفیظو ياه  لاربیل دوش . یم فیرعت  دهد ، یم لکـش  ار  یعامتجا  یگدـنز  هک  دوخ  كرتشم 
دوخ زا  دارفا  مهف  رب  ار  دوخ  رترب ، یعامتجا  فدـه  کی  یعمج  يریگیپ  هنوگ  ره  میمهفب ، ار  نارگید  فادـها  لـماک  روط  هب  میناوت  یمن
ياه مهف یخرب  هک  دـهد  هزاجا  دـهد و  شهاک  ار  ماـهبا  نیا  دـناوت  یم عامتجا  کی  كرتشم  یگدـنز  لدنـس ، رظن  رد  دـنک . یم لیمحت 
دراد دوجو  يزادنا  مشچ نینچ  دننک و  یم شزرا  مک ار  بوخ  رما  اه  لاربیل دیوگ  یم لدناس  دنبای . روهظ  مدرم  نایم  رد  دوخ ، زا  كرتشم 
ياه نیمضت ییارگ  عامتجا نادقتنم  دـنیامن . شالت  تسا ، دنمـشزرا  یقالخا  ظاحل  زا  هک  كرتشم  ریخ  کی  يوس  هب  دـنناوت  یم همه  هک 

. دنناد یم یفاکریغ  ارگ ، تیرثکا ای  ارگ  تنس دادبتـسا  لباقم  رد  دارفا  زا  تیامح  ای  يدرف  ياه  يدازآ ظفح  يارب  هاگدید  نیا  هدـش  هئارا 
دروم يدرف  یتیاضران  لباقم  رد  یقـالخا  ییاونمه  نآ  رد  هک  کـیناگرا  عاـمتجا  ياـه  هدیا اب  ییارگ  عامتجا یعرف  ياه  هخاش زا  یخرب 

رظن قباطم  اما  دـنریذپیم ؛ ار  کیتارکومد  ای  یتکراشم  عامتجا  کی  ناکما  رگید ، ياه  هخاش یخرب  دنراد . دنویپ  دنریگ ، یم رارق  دیکأت 
زا یسارکومد  هدیا  دماجنا . یم تیرثکا  ناماس  یب هتخیـسگ و  تساوخ  لباقم  رد  درف  ندـش  اهر  اهنت  هب  زین  ناـنیا  رکفت  يدازآ ، ناعفادـم 

مدرم هک  یناهج  رد  تسا ، هدش  حرطم  لاکیدار  نایارگ  عامتجا یخرب  طسوت  هک  ییارگ  تیرثکا لباقم  رد  یلیدب  ناونع  هب  عامجا  قیرط 
عامتجا دشاب . یم یلمعریغ  دنتـسین ، یندش  لیاز  عفانم  هعزانم  یبایمک و  نآ  رد  هک  یناهج  ای  دنا  هدش يدرف  رایسب  یگنهرف  ظاحل  زا  نآ 

رد هک  تسا  یمدرم  اب  طاـبترا  رد  میراد ، شود  رب  هک  یقـالخا  ياـه  تیلوئـسم فیاظو و  یخرب  هنوگچ  هک  دهد  یم ناشن  اـم  هب  ییارگ 
تفایهر اه و  هورگ هک  تسا  يدراوم  لماش  اهدقن  نیاینورد  ياهدقن  فلایراجنه - هیرظن  هب  تبـسن  هدمع  ياهدقن  . دـنراد رارق  ام  فارطا 

کییقطنم مسیوتیزوپ  ( 1- بینوریب ياهدقن  .ب - دنا هدرک دراو  رگیدکی  هب  نایارگ ) عامتجا نایارگ ، هفیظو نایارگ ، تیاغ  ) فلتخم ياه 
ماهلا یفـسلف » قطنم  هلاسر   » ناونع اب  يو  باتک  هژیو  هب  نیاتـشنگتیو  گیودول  ياه  هتشون زا  يدح ، ات  هک  تسا  یلیلحت  یفـسلف - بتکم 

در و ار  تقیقح  هک  دهد  یم تیفرظ  نآ  هب  ای  دنک  یم رادانعم  ار  نابز  يزیچ  هچ  هکنیا  تسا . نابز  قطنم  هعلاطم  باتک ، نیا  تسا . هتفرگ 
جراخ يایند  هب  میقتسم  روط  هب  اه  مان طقف  اریز  اه . مان زا  دنترابع  دنشخب ، یم نآ  هب  ار  تردق  نیا  هک  نابز  یئزج  ياهدحاو  دیامن . لدـب 

ای يدام  تاعوضوم  دیاب  ایاضق  ای  تاعوضوم  دنـشاب و  یم ناشیانعم  ناونع  هب  یجراخ  تاعوضوم  ياراد  اه  مان دنیامن . یم هراشا  نابز  زا 
نآ هدـنهد  لیکـشت  يازجا  اریز  تسا ؛ قیمع  یلکـشم  ياراد  يراـجنه  هیرظن  اـه ، تسیوتیزوپ هاگدید  زا  . دنشاب یـسح  میقتـسم  براجت 

هفـسلف دوب  دقتعم  نیاتـشنگتیو  دنرادن . دنـشاب ، یبرجت  سح  لباق  ای  يدام  هک  یتاعوضوم  هب  يا  هراشا يدازآ ) تلادـع و  نوچ  یتاملک  )
هب دناوت  یمن زگره  تسا و  ینهذ  ياه  شزرا هرابرد  يراجنه  هیرظن  دیامن . یعیبط  مولع  فیـصوت  ای  یعقاو  نابز  هب  دودحم  ار  دوخ  دـیاب 

، یقالخا يایاضق  دنریذپب  دیاب  نازادرپ  هیرظن تفگ  دیاب  تاداقتنا  نیا  هب  خساپ  رد  دیآ . لئان  قیقد  يرکف  هتشر  ای  یملع  هتـشر  کی  ماقم 
یقالخا قیاقح  تسین . يدامریغ  تیعقاو  تیهام  يراـجنه ، نازادرپ  هیرظن شنیب  رد  دنا . هدشن قتشم  اه  تیعقاو زا  ًاقطنم  ای  دنتـسین  تیعقاو 

قتـشم تایعقاو  زا  ار  تایقالخا  ناوتن  رگا  دنراد ، دیکأت  هورگ  نیاییارگ  یبسن .ب-2 ) داد ناشن  ناوت  یم دنـشاب ، ینیع  ياهداینب  ياراد  هک 
رد درک ، فیـصوت  يرگید  زا  رتهب  ار  یـشزرا  عضوم  چـیه  ناوتن  دنـشاب و  یبسن  تاـیقالخا  رگا  دنتـسه . یبـسن  عقاو  رد  اـهنآ  سپ  دومن ،

تایقالخا یخرب  دـنا ، هدـش عقاو  راـکنا  دروم  رترب  تاـیقالخا  هک  ییاـج  رد  مییوـگ  یم خـساپ  رد  درادـن . تیمها  يراـجنه  هیرظن  هجیتـن 
ياـهزرم رـسارس  رد  مدرم  زا  یخرب  طـسوت  لقادـح  هک  دراد  دوـجو  یـساسا  ياـیاضق  یخرب  دنـشاب . شقن  ياراد  تسا  نکمم  ناـنچمه 
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چیه  ام  هک  داد  ناشن  ناوت  یمن هک  دـنرواب  نیا  رب  هورگ  نیا  ( مسینیمرتد  ) ییارگربج .ب-3 ) دنوش یم بوسحم  تسرد  یقالخا ، عامتجا 
دربراک مهم  هزوح  کـییدازآ  تلادـع و  يراـجنه : هیرظن  دربراـک  . میتسین هتـسجرب  یقـالخا  ظاـحل  زا  مهم و  باـختنا  یعون  ياراد  تقو 

ار اهالاک  عیزوت  ات  دـیامن  تلاخد  دـیاب  رادـقم  هچ  تلود  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  تساهالاک . عیزوت  اـی  تلادـع  ثحبم  يراـجنه ، هیرظن 
هب طوبرم  ياه  ثحب جاور  يداصتقا و  ياه  نارحب دادخر  اب  ههد 1970 و  زا  دعب  هژیو  هب  داد . شرتسگ  ار  هیرظن  نیا  دربراک  دهد ، ناماس 

هدیاف ياه  هنیمز ياـنبم  رب  هاـفر  تلود  زا  يراـجنه ، هیرظن  . تفرگ رارق  یـسررب  ثحب و  دروـم  يراـجنه  هیرظن  تاـعوضوم  هاـفر ، تلود 
قـالخا ینعی  هیرظن ، نیا  مود  يژتارتسا  دومن . تیاـمح  دنتـسه ، مدرم  دادـعت  نیرتشیب  يارب  یناـمداش  نیرتشیب  نیمأـت  یپ  رد  هک  هناـیارگ 
هلخادم رگید  هیجوت  دریذـپ . یم تادوجوم  يارب  ربارب  ناسکی و  مارتحا  ینعی  نیداـینب  لـصا  کـی  ياـنبم  رب  ار  رازاـب  رد  هلخادـم  ییارگ ،

ار اهنآ  ناوتب  لوپ  اـب  هک  داد  هزاـجا  دـیابن  هک  دنتـسه  ییاـهالاک  ینعی  دوش . یم جـتنم  ناسنا  یمومع  یـساسا و  ياـهزاین  هیرظن  زا  تلود 
ار اه  هاگدید نیا  مامت  یطارفا  نایارگدرف  اما  دـشاب . هتـشاد  دوجو  يا  هدرتسگ شیب  مک و  یعامتجا  یتیامح  ماـظن  دـیاب  هجیتن  رد  دـیرخ ؛

ظاحل زا  مه  یـشهاک  نینچ  دـهد . یم شهاـک  ار  دارفا  یفنم  يدازآ  تلود ، یعاـمتجا  هلخادـم  دـننک . یم دادـملق  يدازآ  یـساسا  ضقن 
هب تبـسن  هک  ار  عیزوت  دـعاوق  دـیاب  تلود  کیاه ، هتفگ  هب  هجیتن  رد  تسا . روآ  نایز یعامتجا  هافر  يارب  مه  هیجوت و  لـباق  ریغ  یقـالخا 

؛ تسین یعامتجا  یتلادع  یب هدننک  حیحصت ناونع  هب  یتلود  عیزوت  دیامن . نییعت  دشاب ، یم رگید  یضعب  عفن  هب  هدش و  لئاق  ضیعبت  یضعب 
ياـهاعدا فـالخ  رب  يراـجنه  هیرظنیراـجنه  هـیرظن  یباـیزرا  . دـشاب دارفا  یخرب  هناهاوخدـب  ياهدـصق  هجیتـن  دـناوت  یم اـهنت  یتلادـع  یب

دربراک هب  دنناوت  یم هک  یگدنز  زا  ییاه  هزوح رد  اه  ناسنا ياه  باختنا حرط  يارب  هناهاگآ  قیقد و  یـشور  هئارا  هب  دناوت  یم شنادقتنم ،
بوخ اه  ناسنا يارب  هچنآ  دروم  رد  تامیمـصت  مادک  دـنک  یم نییعت  هیرظن  نیا  دزرو . تردابم  دـنزادرپب ، یقـالخا  هنادازآ  يرازگراـک 

اهنآ نییعت  هب  ناـشتاحیجرت ، قباـطم  اـت  ددرگ  راذـگاو  یعمج  هتـسد لکـش  هب  تاـعامتجا  اـی  یـصوصخ  تروص  هب  دارفا  هب  دـیاب  تسا ،
[ -------------------------------------------------------------------------------- 1 .] دنزادرپب

تفایهر و (، 1378  ) شرام دیوید  يرج و  رکوتسا ، باتک : زا  هتفرگرب  [ 1] مالسلا هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  یسایس  مولع  دشرا  سانشراک 
ام تسایس  عبنم : يدربهار  تاعلاطم  هدکشهوژپ  تاراشتنا  نارهت ، یفسوی ، یجاح  دمحم  ریما  یسایس ، مولع  رد  شور 

<div class="e>

بوکرس يدازآ و  هکس  يور  ود  وسور ؛

یقارشا دامعریم 
ياه هنیمز  رد  وا  ياههشیدـنا  دـمآ . اـیند  هب  لاـس 1712  رد  يوسنارف  فورعم  هدنـسیون  دنمـشیدنا و  فوسلیف ، وـسور  كاژ  ناژ  هراـشا :

زا يرایـسب  داهن . ياج  رب  یناوارف  ریثاـت  يدـعب  ياـههرود  نینچمه  دوخ و  رـصع  ناـققحم  نادنمـشیدنا و  رب  تاـیبدا  هفـسلف و  تساـیس ،
هنوگ نیا  ار  وسور  كاژ  ناژ  راثآ  دننک . یم  یبایزرا  يرگنشور  هفسلف  دقن  رد  رتشیب  ار  وا  ياه  هتشون  هشیدنا و  ناققحم ، نارگشهوژپ و 
همان اه ، ناسنا  رایعم  يرباربان  اشنم  هرابرد  يراتفگ  رنه ، شناد و  هرابرد  ياهلاسر  نردم ، یقیسوم  نوماریپ  ییوگتفگ  درمـشرب : ناوت  یم 

دادرارق مان  اـب  لاس 1762  رد  ار  دوخ  باتک  نیرت  راذـگ  ریثاـت  هدـش و  هتخانـش  وسور  تاـفارتعا و ..  یعاـمتجا ، داد  رارق  یقـالخا ، ياـه 
اج همه  دش و  هداز  دازآ  یمدآ  : " تسا هدش  زاغآ  فورعم  ترابع  نیا  اب  باتک  نیا  دومن . رـشتنم   the social contractl یعامتجا

یعامتجا یگدـنز  تینما  يازا  رد  دـنک و  یم  اـج  هب  اـج  يدنورهـش  يدازآ  اـب  ار  یعیبط  يدازآ  ناـسنا ، وسور ، دـید  زا  تسا ". دـنب  رد 
رد دراد . ناـیب  زیخرطخ  یتـح  زیگنا و  هشقاـنم  ییارآ  هکنیازا  تشادـن  یـساره  يو  دـهد . یم  تسد  زا  ار  دوـخ  ياـهيدازآ  زا  يرایـسب 

. درک یم  دیق  شیاه  هتـشون  رد  ار  دوخ  مان  وسور  دننک ، رـشتنم  هدنـسیون  نودـب  ای  راعتـسم  مان  اب  ار  ییارآ  نینچ  دوب  مسر  هک  يراگزور 
هک يروط  هب  دـنارذگ  یم  راگزور  تیذا  رازآ و  زا  مئاد  یـساره  رد  وسور  دوخ  دـیدرگ و  عونمم  وا  راثآ  زا  يرایـسب  هک  دـش  نیا  هجیتن 
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ياه لاس  نیـسپاو  رد  وسور  هک  درادن  یبجعت  تسد  نیا  زا  یلاوحا  عاضوا و  رد  دـیوجب . هانپ  ینما  هشوگ  رد  دـش  روبجم  راب  دـنچ  یتح 
لاس هیئوژ  مود  رد  ماجنارس  تسا و  یللملا  نیب  ياهسیـسد  ینابرق  هک  دروایب  رواب  دوش و  یلایخ ) جک  ای  ینامگدب   ) ایوناراپ راچد  شرمع 

هب هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  وسور  یعامتجا  دادرارق  باتک  رب  هراومه  هک  ییاهدـقن  زا  یکی  . دور یم  ایند  زا  هسنارف  لیون  اونمرا  رد   1778
دنک یمن  مهارف  ار  يدازآ  طیارش  اهنت  هن  و  دشخب   یم  تیعورشم  شلکش ، نیرت  یطارفا  رد  مه  نآ  بوکرس ، هب  باتک  نیا  دیآ  یم  رظن 

هک یناگدنـسیون  بلغا  دننامه  وسور  دنرادرب  نایم  زا  ار  طیارـش  نیا  ات  دراذگ  یم  هاوخ  تیمامت  ياه  تموکح  رایتخا  رد  یهیجوت  هکلب 
هعقاو راگنا  هک  دنک  یم  فیصوت  يروط  ار  یعامتجا  دادرارق  كال  زباه و  لیبق  زا  یناگدنسیون  دنراد ، ياج  یعامتجا  دادرارق  تنـس  رد 

ار ناشیا  كرتشم  یفادها  دـنیآیمردیروشک ، تروص  هب  یعامتجا  يدادرارق  هلیـسو  هب  دارفا  یتقو  يو  داقتعا  هب  تسا . هدوب  یخیرات  يا 
رد دارفا  نایم  وسور  هفـسلف  تسا  یمومع  حالـص  ریخ و  یپ  رد  یلک  هدارا  تسا . روشک  لک  هتـساوخ  یلک  هدارا  ددنویپ . یم  رگیدکی  هب 
یم لئاق  یعطاق  زیامت  روشک ، زا  ییازجا  ماقم  رد  اه  نامه  دنا و  هناروحمدوخ  ًاتدمع  هک  ناشیصخش ، ياه  هتساوخ  عفانم و  نادجاو  ماقم 
دوخ رترب  نتـشیوخ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  یتفلاخم  نینچ  درادـن : بارعا  زا  یلحم  یلک  هدارا  اـب  تفلاـخم  مود ، یمومع  هاـگیاج  رد  دوش .
یلک هدارا  رتالاو  دـصاقم  عبات  لاح  همه  رد  درف  کی  ماقم  رد  امـش  یـصخش  عفن  رب  رظاـن  ياـه  هتـساوخ  تسا  مزـال  دیـشاب . هدرک  تشپ 

اب ناشیـصخش  عفاـنم  هک  ییاـج  رد  نآ  ياـضعا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  روشک  دوجو  رارمتـسا  و  تسا   مومع  حالـص  هب  یلک  هدارا  دـشاب .
نوناق تیهام  ورگ  رد  روشک  رمع  ياقب  قیفوت و  دـننک  یـشوپ  مشچشیوخ  یـصخش  عفاـنم  زا  دریگ ، یم  رارق  ضراـعت  رد  روشک  عفاـنم 
عـضو راذگنوناق  دـیاب  ار  نیناوق  نیا  هک  دـیوگ  یم  وسور  تسا . روشک  ندـنام  مادتـسم  همزال  بسانم  بوخ و  نیناوق  تسا . نآ  یـساسا 
یقیقح یعقاو و  راذگنوناق  یمالـسا ، رظنم  زا  دنک  عضو  ار  روشک  نیناوق  هک  دشاب  نیا  دیاب  راذگنوناق  هفیظو  هناگی  وسور ، معز  هب  دـنک .

نیمه هب  دشاب . یم  دنوادخ  قلطم  یقیقح و  یلو  کلام و  هک  ارچ  دشاب  یهلا  دیاب  نوناق  دشاب ، یم  دنوادخ  اه ، ناسنا  یعامتجا  یگدـنز 
. ییاسراپ اوقت و  هنامز ، لاوحا  عاضوا و  هب  یهاگآ  تهاقف ، دشاب : یساسا  طرش  هس  دجاو  دیاب  راذگنوناق  زین  یمالـسا  تموکح  رد  لیلد 
داعبا و عیمج  يارب  تسا و  رادروخرب  رابتعا  شزرا و  زا  هک  تسا  یقوقح  ماظن  نیرت  بولطم  نیرت و  لـماک  ياراد  هک  تسا  ینید  مالـسا 
. تسا هدومن  نیمضت  ار  اهنآ  یبایماک  تداعـس و  دراد و  تاررقم  ماکحا و  راصعا ، همه  رد  نایمدآ  همه  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هوجو 

دیاب دـشاب ، یم  تموکح  راذـگنوناق  هک  یـسک  هژیوب  تموکح  نالوئـسم  نایرجم و  همه  تسا ، نوناق  يارجا  تموکح  مهم  هفیظو  نوچ 
مه دیاب ، تموکح  رما  يدصتم  دنشاب . هتـشاد  لماک  ییاناوت  نآ  يارجا  رد  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  لماک  ییاناد  ملع و  نوناق ، هب  تبـسن 

یئزج و دسافم  حلاصم و  دوجوم و  لاوحا  عاضوا و  مه  دشاب و  ملاع  دوخ  راک  هزوح  هب  طوبرم  نیناوق  هب  مه  دـشاب ، نیما  لداع و  یقتم ،
ینعی تسا . ییارجا  ًافرـص  تموکح  شقن  دوش . کـیکفت  قلطم  مکاـح  زا  حوضو  هب  دـیاب  تموکح  وسور  هدـیقع  هب  . دسانـشب ار  صاـخ 
یمان قلطم  مکاـح  دراذـگ . یم  ارجا  هب  تسا  هتـشاد  هضرع  قلطم  مکاـح  هک  ار  یلک  ياـه  تسایـس  هک  تسا  دارفا  زا  یهورگ  تموکح 

يرگید لکـش  قلطم  مکاح  تسا  نکمم  صقان  ياهروشک  رد  تسا . یلک  هدارا  ریگیپ  هنایعاس  هک  دـهد  یم  يروشک  هب  وسور  هک  تسا 
ياـه ماـظن  زا  وسور  يدـنب  هقبط  دوش  یم  لیکـشت  نادنورهـش  کـیاکی  زا  قلطم  مکاـح  وسور ، یناـمرآ  روشک  رد  یلو  دریگب ، دوـخ  هب 

يا هزیمآ  دوجوم  ياهروشک  بلغا  هک  تسا  فقاو  انعم  نیا  هب  دنچ  ره  دـنک ، یم  یـسررب  ار  تموکح  زا  نکمم  عون  هس  وسور  یـسایس :
فالخ رب  وسور  تنطلـس . يرالاس و  فارـشا  يرالاسمدرم ، زا  دـنترابع  یلـصا  عون  هس  نیا  دـنریگ . یم  راک  هب  ار  تموکح  عاونا  نیا  زا 
ندروآ باسح  هب  اب  تسا  راوازس  دنکیمنهیـصوت : اهروشک  همه  يارب  ار  تموکح  زا  لکـش  کی  تسایـس  ملع  نازادرپهیرظن  زا  يریثک 
وـسور لاح  نیا  اب  درک . راک  رد  يریذـپفاطعنا  يرادـقم  نآ  لاثما  مدرم و  ياه  تنـس  بادآ و  عبط و  روشک ، هزادـنا  لاوحا ، عاـضوا و 

يرـالاسمدرم دـهد  یم  حـیجرت  اـه  تموکح  ریاـس  رب  ار  یباـختنا  يرـالاس  فارـشا  اراکـشآ  دروآ و  یم  رد  فص  هب  ار  تموکح  عاوـنا 
دنچ ره  تسا ). یمهم  يریگ  میمـصت  ره  رد  نادنورهـش  همه  هطـساو  یب  تکراـشم  هژاو  نیا  زا  وسور  دارم  ًـالومعم   : ) democracy

خنـس زا  ار  اهنآ  وسور  لامتحا  بلغا  هب  دـننک ، یم  فیـصوت  رالاسمدرمییاه  تموکح  ًابلاغ  ار  هدـحتم  تالایا  ناتـسلگنا و  ياهتموکح 
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ره نآ  بجوم  هب  هک  یماظن  ینعی  دوب ، هطـساو  یب  يرالاسمدرم  " يرالاسمدرم ،  " زا وا  روظنم  درک . یم  دادملق  یباختنا  يرالاس  فارـشا 
میمصت تاعوضوم  هک  کچوک  رایـسب  يروشک  رد  اهنت  یماظن  نینچ  هک  تسادیپ  دهد . يار  یعوضوم  ره  باب  رد  دراد  قح  يدنورهش 

یلاجم تموکح  راب  راک و  نداد  ماجنا  نادنورهش و  همه  ندروآدرگ  يارب  یضتقم  تاکرادت  الا  تسا و  یلمع  دنا  هداس  ًاتبسن  نآ  يریگ 
لح لباق  یلمع  تالکـشم  هک  یتقو  يا  هطـساو  یبیرالاسمدرم  نینچ  تیباذـج  هب  وسور  دراذـگ . یمن  یقاـب  يرگید  تیلاـعف  چـیه  يارب 

يرـالاس فارــشا  ناـیمدآ  اـت  تـسا  نایادـخ  روـخ  رد  رتـشیب  یلماـک  تموـکح  نـینچ  هـک  دوـش  یم  رکذـتم  یلو  دراد ، ناـعذا  دنــشاب 
عون هس  وسور  دـنوش ). یم  ماقم  نیا  بحاص  یباختنا  يا  هویـش  هب  ای  شیوخ  تعیبط  هب  اـنب  هک  مکاـح  هبخن  یهورگ   : ) aristocracy

هب اهنیانیرخآ  فیـصوت  يارب  ار  هژاو  نیا  ًالومعم  یثوروم . یباختنا و  یعیبط ، يرالاس  فارـشا  دهد : یم  زییمت  مه  زا  ار  يرالاس  فارـشا 
، ریخا مسق  نیا  نآ . نیرتهب  یباختنا ، يرـالاس  فارـشا  تسا و  يرـالاس  فارـشا  لکـش  نیرتدـب  موس  عون  وسور ، معز  هب  میرب . یم  راـک 
هب ار  رطخ  نـیا  تاـباختنا  دــنا . هدــش  باـختنا  يرادــتکلمم  راـک  رد  ناـش  یگتــسیاش  ساـسا  رب  هـک  تـسا  دارفا  زا  یهورگ  تموـکح 

دننک تردـق  لامعا  ینـالوط  یتدـم  هب  دـنراد  یم  مدـقم  مومع  حالـص  ریخ و  رب  ار  دوخ  یـصخش  عفاـنم  هک  یناـنآ  هک  دـناسریملقادح 
وـسور دوش . یم  هدیزگرب  یثوروم  روط  هب  ًالومعم  هک  تسا  هدرپس  هاشداپ  کی  هب  ار  دوخ  مامز  هک  یتموکح   : ) monarchy تنطلس

رد دراد . یناوارف  یتاذ  ياهرطخ  ماظن  نیا  دراپسیمنت . کی  تسد  هب  ار  تموکح  تردق  یتنطلس  میژر  دوب ). تنطلـس  فلاخم  تدش  هب 
باختنا يارب  ناشرایعم  هکلب  دـنرامگ ، راک  هب  ار  لباق  نارازگراـک  هک  دـنرادن  نآ  هب  یلیم  نیطالـس  هک  دراد  هدـیقع  وسور  لاـثم ، ماـقم 
تنطلـس هب  صخالاب  وسور  دـساف . تسا  یتموکح  راک  لصاح  تسا . ناشیا  ییوگزیجم  دارفا ، یگتـسیاش  ياج  هب  تموکح  نارازگراـک 

ناهلبا ای  راوالویه  ماکح  ناکدوک ، هب  رترب  تردق  مامز  ندرپس  رطخ  ضرعم  رد  هراومه  وا ، معز  هب  هک  یتموکح  دنکیمهلمح ، یثوروم 
یثوروم تنطلـس  هک  دـنتفگ  یم  ساـسا  نیا  رب  دنتـشاد و  هدـیقع  ناـهاشداپ  یهلا  قح  هب  هک  یناـسک  قاذـم  هب  هاگدـید  نیا  ًاـعبط  تسا .

دروم رد  يدنب  هتـسد  عون  هس  تیمکاح  رد  مدرم  تکراشم  مدع  ای  تکراشم  هب  هجوت  اب  هزورما  دمآ  یمن  شوخ  تسا  دـنوادخ  تساوخ 
تسا حلسم  ياهورین  شترا و  رایتخا  رد  یسایس  تردق  اهنآ  رد  هک  یماظن  ای  يدادبتسا  ياه  میژر  دنا : هتـشاد  نایب  ار  یـسایس  ياه  ماظن 

تنطلـس ماقم  دراد و  رارق  روتارپما  ای  هاـش  تموکح  سار  رد  هک  یتنطلـس  ياـهمیژر  . دـنا هتفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  اـتدوک  قیرط  زا  هک 
میشاب هتـشاد  رظن  رد  دیاب  . ددرگ یم  باختنا  روهمج  سیئر  مدرم  تکراشم  تاباختنا و  قیرط  زا  هک  يروهمج  ياه  میژر  تسا . یثوروم 

مدرم تیرثکا  تموکح  يانعم  هب  هکلب  تسا  مدرم  رب  مدرم  همه  تموکح  هک  نآ  میدـق  ياـنعم  هب  هن  ار  یـسارکومد  وسور  كاژ  ناژ  هک 
" یشرانوم فارشا "و"  تموکح   " ای ناگدیزگ " تموکح   " يانعم هب  یسارکوتسیرآ "  " ربارب رد  ار  نآ  دنک و  یم  ریـسفت  مدرم  همه  رب 
هک تسا  نیا  رد  یسارکوتسیرآ " یسارکومد و"  قرف  يو  هدیقع  هب  دنک . یم  عافد  نآ  زا  دهد و  یم  رارق  یتنطلس " تموکح   " يانعم هب 

یسارکوتسیرآ رد  هکنآ  لاح  و  دنراد   میقتـسم  تلاخد  یتموکح  روما  هرادا  ریبدت و  رد  مدرم  زا  یمین  زا  رتشیب  ای  فصن  یـسارکومد  رد 
روما نارظن  بحاص  دنرامـشكدنایهورگ . ناگدـننک  تموکح  هاگ  یتح  دننکیممیقتـسم و  تلاـخد  تموکح  رد  مدرم  فصن  زا  رتمک 
یلمع تموکح  رما  رد  ناشفـصن  یتح  ای  نانآ  تیرثکا  اـی  مدرم  همه  هطـساو  یب  میقتـسم و  تلاـخد  هک  دـنتفایرد  وسور  زا  سپ  یـسایس 

عماوج و رد  کنیا  تسا . هدش  هتفریذپ  عماوج  همه  رد  ًابیرقت  هزورما  هک  دندرک  هضرع  ار  یسارکومد  زا  يدیدج  ریسفت  ور  نیا  زا  تسین 
دروم ار  نآ  دبای  یم  تارج  يدنمشیدنا  رتمک  هک  تسا  رادروخرب  یماع  تیلوبقم  نانچ  زا  یـسارکومد  يرـشب ، نوگانوگ  ياه  گنهرف 
دیمح رتکد  برغ ، یـسایس  هفـسلف  داینبایلع  دوعـسم  مجرتم  هفـسلف ، کیـسالک  راثآ  عبانم  دـهد . رارق  صحف  ثحب و  یتح  راـکنا و  در و 
نیسح یمالـسا ، تموکح  ینابمیدزی  حابـصم  یقت  دمحم  نآرق ، رد  تسایـس  قوقحیرهاط و  مساقلاوبا  رتکد  برغ ، یـسایس  هشیدناتیانع 

تلاسر هتسارآ  ناوج 

مسیوتیزوپ یسانشرادیدپ و  نیداینب  ياه  هفلؤم 
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« یسایس گنهرف  مهف  یگنوگچ   » لیلحت رد 
هک مینک  نایب  سپـس  میهد ، تبـسن  نآ  هب  ار  ییاهیگژیو  دـعب  مینک و  روصت  عازتنا  رد  ار  موهفم  کی  میناوتیمن  اـم  يردـنلق -* بوقعی 

یتراـکد رکفت  تنـس  هب  یکتم  مسیوتکژبوس  یتسیوتیزوپ و  ياـه  هراـگنا زا  داـقتنا  هب  لـیلحت  نیا  دوشیم . بیکرت  هنوگ  نیا  موـهفم  نیا 
هک تسا  نیداینب  هفلؤم  دنچ  ریـسا  متـسه ،» سپ  مشیدـنایم ،  » هرازگ ساسا  رب  یتراکد  رکفت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تسا و  هدـش  هتخادرپ 

ار ییاهیگژیو  دعب  مینک و  روصت  عازتنا  رد  ار  موهفم  کی  میناوتیمن  ام  هک  تسا  نآ  ملق  نیا  روابیرظن  بوچراچ  . دمآ دـهاوخ  همادا  رد 
تروص هب  موهفم  یتراکد ، تنـس  رب  ینتبم  هاگدـید  رد  دوشیم . بیکرت  هنوگ  نیا  موهفم  نیا  هک  مینک  نایب  سپـس  میهد ، تبـسن  نآ  هب 

نوتـس ناسنا  یعون  هب  دـخرچیم . ناـسنا  موهفم  روحم  لوح  مینکیم ، تبحـص  گـنهرف  موهفم  زا  هک  یناـمز  دوشیم . فیرعت  [ 1] هتسب
یفیرعت ساسا  دراذـگیم . ریثات  هعماج  کی  گنهرف  زا  ام  مهف  رب  میهدیم ، ناسنا  زا  ام  هک  یفیرعت  دوشیم و  بوسحم  گـنهرف  تارقف 

. دـشابیم متـسه » سپ  مشیدـنایم ،  » ینعی تراـکد  رکفت  نیداـینب  رهوـج  ياـنبم  رب  دـهدیم ، هئارا  ناـسنا ) « ) نم  » زا یتراـکد  تنـس  هک 
تابثا ییاناوت  مدع  یمامضنا ، يایند  تابثا  ییاناوت  مدع  هژبوس ، ناونع  هب  نم  [ 2] ندوب هظفحم  رد  ياهشیدنا  نینچ  ياهیگژیو  نیرتمهم 
موهفم زا  یخیراتریغ  هتسب و  یفیرعت  یتراکد ، رکفت  تنـس  ساسا  رب  مسیوتکژبوس  [4 .] تسا ارگیبسن  نهذ  ندوب  رایعم  و  [ 3] رگید نهذ 

-1: دشابیم لیذ  ياهدـمایپ  ياراد  دـیدرگ ، رکذ  الاب  رد  هک  ياهیگژیو  رکذ  اب  هظفحم  کی  نورد  رد  یموهفم  ره  نایب  دـهدیم . هیارا 
ار ییاههفلوم  دوخ ، نهذ  ساسا  رب  هژوس  هراگنا  نیا  رد  موهفم . زا  ناکم ) نامز و  هب  هجوت  نودـب   ) دـنمخیراتریغ فیرعت  یعازتنا : رکفت 
- دوشیم هئارا  [ 5] ناسنا زا  هک  ییاهتـسب  فیرعت  لیلدب  يروحمدوخ : - 2. دنادیم یلزا  يدبا و  ار  اههفلوم  نیا  دـهدیم و  تبـسن  نیع  هب 
هک دوشیم  لئاق  ار  قح  نیا  دوخ  يارب  هراگنا  نیا  [-، 7] راتفاب کی  رب  مکاح  [ 6] نامتفگ زا  غراف  فیرعت  نیا  نتسناد  يدبا  یلزا و  نمض 

يارب یصاخ  یگژیو  هک  ینامز  موهفم : یشاپورف  رطخ  - 3. دنادب [« 8] نیع ِ » دوخ ار  نآ  دـنک و  زیوجت  نارگید  يارب  ار  دوخ  نهذ  هتخاس 
اههفلؤم زا  یکی  دوبن  دوشیم ، فیرعت  ذـفنم  نودـب  هظفحم  کـی  تروص  هب  موهفم  نیا  هکنآ  لـیلد  هب  دـشاب ، زاـین  موهفم  تیوه  زارحا 

. تسا راوتسا  دشاب ، یم [ 10] هلوقم رب  ینتبم  هک  [ 9] قادـصم هب  هراشا  فیرعت  رب  رکفت  عون  نیا  ساسا  دراد . یپ  رد  ار  موهفم  لالحمـضا 
-4. دتفا یم یتـسه  زا  زین  موهفم  تاذ ، نیا  نادـقف  اـب  تسا ؛ رهوج  تاذ و  زا  رادروخرب  یموهفم  ره  هکنیا  روصت  اـب  رکفت ، زا  عون  نیا  رد 

یم رارق  یـصاخ  ینوناک  هطقن  رد  یلاعتم  رما  کی  ناونع  هب  موهفم  میتسه ، وربور  یفیراـعت  نینچ  اـب  اـم  هک  یماـگنه  ناـسنا : ندـش  هنیلا 
نورد رد  تسیچ ،»؟ ناسنا   » و متسیک »؟ نم   » هک دنشیدنیب  رما  نیا  هب  هکنیا  نودب  یتح  اه و  عونت اه ، توافت هب  هجوت  نودب  اهناسنا  دریگ .

ياه ییاناوت نتفرگ  هدـیدان ببـس  رما  نیا  دوش و  یم دودـحم  تاـسوملم  تاـسوسحم و  مهف  هب  تیعقاو  مهف  دـنوشیم . بوذ  موـهفم  نیا 
-5. دناشک یم یگناگیبدوخزا  تمـس  هب  ار  ناسنا  ریزگان  رما  نیا  تسا . نآ  ماجنارـس  ناسنا  ندـش  یتحاـسکت  هک  دوش  یم ناسنا  رگید 
»؟ هار مادک   » لاوس هب  دهاوخیم  هک  تسا  کینکت  ملع  مسیوتیزوپ  یسانشیتسه : نتفرگ  هدیدان  یـسانشتفرعم و  رب  یـسانششور  مدقت 
اما تسا . شیاتس  راوازس  هکلب  تسین ، حیبقت  لباق  يرما  نینچ  هک  دنچ  ره  تسا . يرازبا  تینالقع  هب  راذگ  دیلک  لاوس  نیا  دهدب . باوج 

، هکنآ رگید  دـناد . یم تـقیقح  فـشک  هار  نیرتاـهنت  ار  کـینکت  و  [ 11] ملع مسیوـتیزوپ ، هک  تسا  نیا  دـشاب  یم لـمأت  دروـم  هک  هچنآ 
تالاوس و ندوب  انعماب  انعمیب و  زا  دـنکیم و  داجیا  تیدودـحم  میهاـفم  يارب  رگید ، فرط  زا  دنکـشیم و  ار  اـهزرم  دـح و  مسیوتیزوپ 

هاگن زا  هتساخرب  هرازگ  نیا  تسا . هدش  ییاپورا  مولع  يداینبیب  ریسا  هک  تسا  يداینبدوخ  بتکم  [ 12] مسیوتیزوپ . دناریم نخس  میهافم 
، مسیوتکژبوس تیروحم  لاـبند  هب  تقیقح : ياـنعم  رییغت  - 1-5. تسین مسیلهین  زج  يزیچ  نآ  درواـهر  هک  تسا  مسیوتیزوپ  یتسیلاـیرتام 

عقاو ملاع  اب  رگید  هنایارگنهذ ، هاـگن  رد  تسین . ندرک  فشک  رگید  نهذ  هفیظو  دـهدیمن و  ار  عقاو  اـب  تقباـطم  ياـنعم  رگید  تقیقح 
نیـشناج اههرازگ ، نیب  یقطنم  يراگزاس  و  [ 13] بسانت دننک و  یم ادیپ  تیعوضوم  نامنهذ  نورد  ِیـسح  ياههداد  هکلب  میرادن ؛ يراک 
هناروانف شرگن  تیمکاح  اب  ییارگ : کلمت عازتنا و  هیحور  طلست  - 2-5. دنک یم مادنا  ضرع  شخب  انعم شقن  رد  نهذ  دوش . یم تقیقح 

ایند و نتشاد ،»  » لصا ساسارب  دننک  یم یعس  دارفا  دوش و  یم هدیجنس  يرگ  هبساحم رب  ینتبم  زیچ  همه  تاسوسحم ، هب  ملاع  ندش  دیقم  و 
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رد هک  ییاهیگژیو  هب  هجوت  اب  . دراد یپ  رد  ار  يدیمون  هنیمز ، نیا  رد  اهنآ  تیقفوم  مدـع  هتبلا  هک  دـنروایب  رد  دوخ  کلمت  هب  ار  نارگید 
هب الاب  زا  يروتـسد و  یـشنک  یبتکم ، نینچ  ساسا  رب  شنک  هک  درک  مهف  هنوگ  نیا  مسیوتیزوپ  دروم  رد  ناوتیم  دـش ، هراـشا  نادـب  ـالاب 

فده کی  ناونع  هب  يدنورهش  قوقح  رشب و  قوقح  يدازآ ، یندم ، یـسایس  گنهرف  یـسارکومد ، دننام  یمیهافم  ینعی  دشابیم . نییاپ 
يدرکیور نینچ  دننک . ییامنهار  فده  تمـس  هب  ار  اهنآ  دنوش و  زیوجت  اهناسنا  رب  دـیاب  تایعازتنا ) يایند   ) الاب زا  هک  دـشابیم  رظندـم 

هب يراـکبیرف - اـی  يزوـسلد  رـس  زا  لاـح  دـنراد - یعـس  هتفرگ و  تسد  رد  ار  تردـق  ياهدـع  ینعی  دراد ؛ یپ  رد  ار  يروتاـتکید  هوقلاـب 
- یندمریغ یندم و  تارکومدریغ و  تارکومد و  هتفاین ، هعسوت  هتفای و  هعـسوت  دب ، بوخ و  میهافم  ناشدوخ  هک  هنوگنآ  رگید  ياهناسنا 

دنتسه دنمخیرات  میهافم  هک  تسا  راوتسا  هشیدنا  نیا  رب  ملق  نیا  رواب  . دننامهفب دنمهفیم ، ار  دنا - هتخاس اهنآ  دوخ  هک  یبیکرت  ییاههژاو 
هتساخرب نآ  زا  هک  يا  هعماج رتسب  نامتفگ و  نورد  رد  ار  یموهفم  ره  دیاب  دنشابیم و  رادروخرب  تیلایـس  زا  اهنآ  دنمناکم .) دنمنامز و  )

دوـخ نیا  هتبلا  هک  دـباییم  اـنعم  دریگیم ، لکـش  نآ  رد  هک  يرتـسب  اـی  دور  کـی  نورد  رد  موـهفم  کـی  تیلایـس  درک . فـیرعت  تسا ،
موهفم یتراـبع ، هب  [14 .] مسا هن  تسا و  لـعف  موـهفم  هـک  تـفگ  دـیاب  رگید  هنوـگ  هـب  دـنکیم . عـفر  ار  میهاـفم  ِییارگیبـسن  ِيداـینبیب 
ناسنا نیا  هک  دوشیم  لیدبت  [ 15] زاب یموهفم  هب  هتسب  موهفم  زا  فیرعت ، عون  نیا  رد  ناسنا  دراد . دودح  دح و  اما  دشابیم  ریذپفاطعنا 

هک يرتسب  ریـسم و  اـما  تسا ، رتـسب  ریـسم و  زا  رادروخرب  هک  یناـسنا  تسا . [« 17] ندـش لاح  رد   » و [« 16] ناکما  » هصخاـش زا  رادروخرب 
، هاگن عون  نیا  رد  دنکیم . نایامن  ناسنا  يارب  ار  تینیع  ندرک ، تکرح  رادیدپ » يوس  هب  شیپ   » دوجو و زا  يرادربهدرپ  دـشاب . یم عونتم 
هب هدوشگ  هاـگن ، عون  نیا  رد  ناـسنا  دنتـسه . نآ  ریذـپان  ییادج هصخشم  يدنم ، نابز يدـنم و  خیرات ياه  یگژیو دراد و  دوـجو  تـینیع 

دوخ زا  فـیرعت  - 1: زا دـنترابع  یهاگدـید  نینچ  ياهیگژیو  نیرتمهم  [ 19 .] دوشیم هتخانش  [ 18] نیازاد ماـن  هب  تسا و  دوـجو  تـمس 
ریز دراوم  لماش  تازیامت  نیا  یتازیامت . اب  اما  دراد  ار  دوخ  زا  فیرعت  ییاناوت  ناـسنا ، یتراـکد  رکفت  تنـس  دـننامه  هاگدـید  نیا  نم :) )

رد دشابیم . رظندم  یهیدب  رما  کی  ناونع  هب  یهاگآ  ینعی  تسا ؛ یهاگآ  رب  ینتبم  دوخ »  » زا فیرعت  یتراکد ، تنـس  رد  فلا - : دوشیم
. دـشابیم رظندـم  یهیدـب  رما  کی  ناونع  هب  دوجو »  » ینعی تسا ؛ دوجو »  » رب ینتبم  دوخ »  » زا فیرعت  یـسانشرادیدپ ، هاگن  رد  هک  یلاـح 

لباـقم رد  یتراـکد  رکفت  رد  ناـسنا  دوخ  زا  هتـسب  فیرعت  دراد ، دوجو  هاگدـید  ود  نیا  رد  هک  يرگید  تواـفت  )ب - رگدـیاه تشادرب  )
هاگن عون  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد . مدـقت  هژبا  رب  هژبوس  یتراـکد ، هاـگن  رد  .ج - تسا یـسانشرادیدپ  رکفت  رد  ناـسنا  یگدوشگ 
دیاب نینچمه  .د - دـشابیم راـیعم  هک  تسا  نهذ  نیا  هکلب  [20 ؛] درادن یتیرورض  هژبا  هژبوس و  زا  ثحب  ناسنا ، ایـشا و  هب  هناسانـشرادیدپ 

هب - 2. تسا [ 21] یسانشیتسه رب  ینتبم  یسانشرادیدپ  رکفت  رد  هاگن  عون  یتراکد ، تنس  رد  یتخانـشتفرعم  هاگن  فالخرب  دش ، رکذتم 
یـسک ره  يارب  درف  هب  رـصحنم  ینهذ و  تایح  اـیند  دراد و  ار  دوخ  صاـخ  یتسه  دوجوم  رکفت ، عون  نیا  رد  يرگید : نتخانـش  تیمـسر 
یناسنا لماعت : - 4 يریذپفاطعنا - 3. میوشب لـیاق  قح  نارگید  تاـیح  ندیـشیدنا و  يارب  اـم  هک  دوشیم  ببـس  تشادرب  نیا  [ 22 .] تسا
فاطعنا دوخ ، زمرق  طوطخ  نییعت  رد  دسانـشب و  تیمـسر  هب  ار  نارگید  دشاپن . ورف  يدقن  ره  اب  هک  دهدب  هئارا  یفیرعت  دوخ  زا  دـناوتیم 
دیلکهاش وگتفگ  لماعت و  دشاب . هتشاد  لماعت  نارگید  اب  دیاب  ندوب  مه  اب  يارب  دنک . فیرعت  طیـسب  ار  شیوخ  [ 23] دوخارف دشاب و  هتشاد 

هب تبـسن  دـنطبترم و  مه  اب  هک  ییاه  ناسنا ندوب : توافتم  - 1-4: دشابیم ییاههصخاش  ياراد  زین  لماعت  دـشاب . یم عماوج  رد  یتـسیزهب 
هچ رگا  لـباقتم : كرد  - 2-4. درب دـنهاوخ  یپ  رگیدـکی  ندوب  توافتم  هب  دـننکیم ، ادـیپ  یهاگآ  رگیدـکی  [ 24] ناهجتسیز ناـکما و 

رگیدـکی اب  لخادـتم و  اـهنآ  ناـهجتسیز  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـنربیم ؛ یپ  رگیدـکی  ندوب  تواـفتم  هب  رگیدـکی ، اـب  لـماعت  رد  اـهناسنا 
-3-4. درک دـهاوخ  نکمم  ار  اهناسنا  یـسیزهب  لباقتم ، مهف  كرد و  نیا  دـننک و  یم ادـیپ  ار  دوخرگد  كرد  تیلباق  دراد ، كاکطـصا 

 ----------------------------------------------------------------- دوخ فیرعتزاـب  - 4-4 یهاگآ شیازفا 
close concept[2] encapsulate[3] [ 1] یتشهب دیهـش  هاگـشناد  زا  یـسایس  مولع  دـشرا  یـسانشراک  ---------------* 
close ego[6] discourse[7] [ 5] مــلع رــشن  ياهــچین ، ناــهج  اــم و  (، 1385  ) نژیب یمیرکلادـــــبع ، [ other mind[4
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contextual[8] object[9] the picture theory of meaning[10] category[11] science[12]
هدکشهوژپ تاراشتنا  اهیدرم ، یضترم  یناسنا ، مولع  رد  یـسانشمیاداراپ  (، 1383  ) نایارب یف ، [ positivism[13] coherency[14

(، 1378  ) دوید يوه ، يزنزوـک  [ open concept[16] possibility[17] being[18] Da-sein[19 [ 15] يدربهار تاعلاطم 
[ontology[22 [ 21] نامه (، 1385  ) نژیب یمیرکلادـبع ، [ 20] نانز تاعلاطم  نارگنـشور و  تاراشتنا  روپداـهرف ، دارم  يداـقتنا ، هقلح 
super ego[24] life [ 23] یمالـسا هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  مجنپ ، پاچ  کـیتونمره ، رب  يدـمآرد  (، 1386  ) دـمحا یظعاو ،

رـشن زکرم  مهدراهچ ، پاچ  ینامردناور ، هرواشم و  ياههیرظن  (، 1388  ) يرصان اضرمالغ  هللادبع و  يدابآعیفـش ، عبانم -: ریاس  world

، لنادکم نارهت - هاگـشناد  تاراشتنا  لوا ، پاچ  تسایـس ، رد  دـیدج  ياههیرظن  یـسانششور  (، 1385  ) ریگناهج ینیعم ، یهاگـشناد -
ام تسایس  عبنم : نامتفگ  گنهرف  تاراشتنا  يرذون ، یلعنیسح  نامتفگ ، ياههیرظن  رب  ياهمدقم  نایاد ،

يویند ییارگ  ملع  رد  طارفا  تنک و 

بتکم رگزاغآ  تنک  دنا . هتسناد  ییارگ  ناسنا  مسیناموا و  شیارگ  اشنم  برغ و  یـسانش  هعماج  ردپ  ار  تنک  تسوگآ  یقارـشا  دامعریم 
هیرظن هب  لئاق  هدوب و  رواهنپوش  تیمـسا و  مادآ  وریپ  قالخا ، هفـسلف  هیرظن  رد  يو  ددرگ . یم  بوسحم  یتاـبثا )  ) مسیویتوزوپ اـی  یققحت 

رشب عامتجا  هک  دریذپ  یمن  ار  یتنـس  هدیقع  نیا  هعماج  عامتجا و  يریگ  لکـش  ییارچ  هنیمز  رد  تنک  تسا . یهاوخریخ  ییارگ و  هفطاع 
لیکـشت ات  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  هدـیقع  نیا  اب  تفلاخم  رد  يو  لالدتـسا  دـندید . تیعمج  رد  ار  دوخ  دوس  دارفا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب 

دندرب  یمن  یپ  زین  نآ  يدنمدوس  هب  دنداد  یمن  عامتجا 
تامولعم یقرت  تسایس ، ملع  حالصا  دصقم ، نیا  هب  لوصح  تهج  ور  نیا  زا  تشاد . رظن  رد  ار  تیندم  ینعی  هعماج  تئیه  حالـصا  تنک 

عامتجا تئیه  يو  دیامن . یم  داهنشیپ  ار  ملع  ساسا  رب  راتفر  تیندم و  رب  روما  قابطنا  یعیبط و  دحاو  نوناق  يانبم  رب  هعماج  ومن  راکفا ، و 
ياضعا رد  دنامب  ملاس  هدـنز و  ات  تسا  مزال  ندـب  ياضعا  رد  هک  يراگزاس  نامه  تسا  دـقتعم  هدرک و  هیبشت  ناویح  ناسنا و  ندـب  هب  ار 

. تسا یهاوخ  رگید  یهاوخ و  دوـخ  مهم  هدـمع و  لـیامت  ود  ياراد  ناـسنا  داـهن  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  تنک  تسا  يرورـض  زین  هعماـج 
ترطف رثا  نیتـسخن  تسا . یناـسنا  ترطف  دـنمورین  لـماوع  هـلمج  زا  یبـلق و  فـطاوع  زا  یـشان  وا  رظنم  رد  یهاوـخ  رگید  یهاوـخریغ و 

تیعونمم و تیعبات و  هدـیاف  يراکمه و  تمعن  هب  ناسنا  کچوک ، تئیه  نیا  رد  تسا . هدوب  هداوناخ  لیکـشت  یبلق ، هفطاع  یهاوخریغ و 
یگدنز نیوکت  يارب  اذـل  تسا و  هدومن  تدـعاسم  نآ  شرتسگ  تموادـم و  هب  نیرمت  تسرامم و  اب  هدرب و  یپ  فیاظو  میـسقت  موزل  زین 

لکش ار  تموکح  یسایس  یمومع و  داهن  ماجنارس  هدیـشخب و  تعـسو  جیردت  هب  ار  یعامتجا  تئیه  هتـشگ و  بیغرت  دعتـسم و  یعامتجا 
يرورپ عون  یتسودعون و  تروص  هب  هدومن و  هبلغ  یهاوخدوخ  سح  رب  هیلقع  هوق  همیمـض  هب  یهاوخریخ  سح  تنک  معز  هب  . تسا هداد 
قالخا هیاپ  نیا  تسا و  یهاوخ  رگید  قالخا  ملع  أدبم  ور  نیا  زا  دناد . یم  دوخ  صخش  ياقب  ار  عون  ياقب  ناسنا  ور  نیا  زا  دیآ . یم  رد 

یهاوخدوخ تاذ و  بح  زا  هک  یـصخش  يدرف و  روما  زا  مادـک  چـیه  هب  اذـل  دـشخب . یم  توـق  هیلقع  هوـق  تیبرت  فـطاوع و  شرورپ  هب 
راـک دریگ  یم  ماـجنا  یعمج  روما  یهاوخرگید و  فدـه  اـب  هک  يراـک  اـهنت  دومن و  قـالطا  یقـالخا  لـمع  ناوت  یمن  دریگ ، یم  تأـشن 

هلحرم ینابر ، هلحرم  هناـگ  هس  لـحارم  هب  لـئاق  يرـشب  ملع  تاـمولعم و  يارب  نینچمه  يو  . تسا شیاتـس  روخرد  هدـش و  یقلت  یقـالخا 
. دناد یم  تعیبط  قوف  هدارا  زا  یشان  ار  تعیبط  روما  نایرج  هک  تسا  نآ  تسا  یلیخت  هک  ینابر  هلحرم  دشاب . یم  یملع  هلحرم  یفسلف و 

يایـشا رد  ار  اـهنآ  هتـسناد ، روـما  اـشنم  ار  یتادارا  هدرک  سفن  هب  ساـیق  لـیخت و  مدرم  زاـغآ  رد  دراد : هجرد  دـنچ  زین  دوـخ  هلحرم  نـیا 
. دنروآ یم  يور  اهنآ  شتسرپ  هب  تادارا ، نآ  ندرکدعاسم  يارب  دنناد  یم  دوجو  رد  رثؤم  ار  ءایشا  نآ  نوچ  دنهد و  یم  رارق  صوصخم 
، نج نوچ  یعیبط  قوف  یئرم و  ریغ  تادوجوم  هب  ار  روما  نایرج  هدش و  فرصنم  ایشا  شتـسرپ  زا  رـشب  لیخت ، يریگ  لکـش  اب  جیردت  هب 
هک تسا  نآ  یفسلف  هلحرم  اّما  دنک . یم  ادیپ  شیارگ  یتسرپاتکی  دیحوت و  هب  لقع  یقرت  اب  ماجنارس  دهد و  یم  تبسن  يرپ  وید و  کلم ،
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راثآ ياراد  یلو  هدوب  یناهن  ناشدوخ  هک  دـناد  یم  ییاوق  هب  بستنم  ار  تعیبط  روما  نایرج  هدـش و  اناوت  عازتنا  دـیرجت و  رب  ناـسنا  لـقع 
یم لئاق  درجم  يدام و  ياهرهوج  هب  دـیوج و  یم  ییاغ  تلع  یلعاـف و  تلع  روما  يارب  ناـسنا  لـقع  هلحرم  نیا  رد  دنـشاب . یم  راکـشآ 
تلع کی  هب  ماجنارـس  هدومن و  يروآ  عمج  ار  اهنآ  جیردت  هب  سپـس  درادنپ و  یم  ناوارف  زاغآ  رد  ار  للع  اوق و  زین  هلحرم  نیا  رد  دوش .
لقع هتفرگ و  ار  لیخت  ياج  لقعت  لالدتـسا و  هک  تسا  نآ  شیپ  هلحرم  اب  هلحرم  نیا  قرف  دناوخ . یم  تعیبط  ار  نآ  هک  دوش  یم  یهتنم 
عباـت ود  ره  لـقعت  لـیخت و  تسا . یققحت  یملع و  هلحرم  هک  موس  هلحرم  رد  تسا . هتـشگ  لـیان  لالدتـسا  جاـجتحا و  جاتنتـسا ، ماـقم  هب 

اب روما  نآ  نوچ  دزادرپ . یمن  قلطم  روما  هب  یملع  هلحرم  تسا . دوهـشم  سوسحم و  رما  تسا  ربـتعم  هچنآ  دـنوش . یم  هبرجت  هدـهاشم و 
دراد و یگنج  حور  تسا  ینابر  هلحرم  اب  قباطم  هک  یتموکح  تسایـس و  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  دنتـسین . تابثا  لباق  هبرجت  هدهاشم و 

نورق رد  اـپورا  رد  هلحرم  نیا  دـخرچ . یم  ییامنتردـق  لادـج و  گـنج ، رب  روما  رادـم  دراد و  هبلغ  نآ  رد  مدرم  یتسرپدوخ  سح  زونه 
هدفه هدزناش ، نرق  رد  نآ  زا  سپ  تشاد . تیمومع  جاور و  کیلوتاک  بهذم  هک  دوب  یماگنه  شماظتنا  نسح  لامک و  يراج و  یطـسو 

لیـصحت لابند  هب  ناـمدرم  هدومیپ و  ار  یقوقح  ینوناـق و  هلحرم  یـسایس  یتموکح و  روما  اذـل  تفرگ . لکـش  یفـسلف  هلحرم  مهدـجه  و 
داجیا تورث ، دـیلوت  یگنوگچ  عیانـص ، ریثأت  تحت  هعماـج  روما  یملع  یققحت و  هلحرم  رد  اـما  دـندومن . ادـیپ  قوس  تاراـیتخا  قوقح و 
دیدرگ نایامرفراک  نارگراک و  تابـسانم  یعامتجا و  لئاسم  لح  هجوتم  هعماج  زکرمت  تفرگ و  رارق  يا  هناخراک  يـالاک  تـالوصحم و 

هعماج یقرت  ات  دـنهد  شرورپ  ار  دوخ  یلقع  ياوق  هدومن و  راک  دـنناوتب  مدرم  هماع  ات  ددرگ  ذاـختا  تسیاـب  یم  يریبدـت  بیترت و  هچ  هک 
هب يو  رظنم  زا  مولع  يدنب  هقبط  تسا . هدومن  يدنب  هقبط  مسق  شـش  هب  ار  مولع  هناگ  هس  لحارم  نیا  ساسا  رب  تنک  تسوگآ  . دبای ققحت 

و یـسانش ) تسیز  ای  تایح  تفرعم   ) یـسانش ناـج  .5 یمیش ، .4 کیزیفاتم ،) ) یعیبط .3 موـجن ، تئیه و  .2 تایضایر ، .1 تسا : حرـش  نیا 
هریاد زا  یملع  نونف  یلمع و  مولع  اریز  تسا . يرظن  مولع  هب  عجار  يدنب  هقبط  نیا  هتبلا  هیعامتجا .) تئیه  لاوحا  تفرعم   ) تیندـم ملع  .6

ار روبزم  مولع  یققحت  هفـسلف  هرود  هب  موسوم  دوخ  فورعم  باتک  رد  قوف  بیترت  هب  مولع  يدنب  میـسقت  زا  سپ  يو  تسا . نوریب  هفـسلف 
ناسنا هب  قلعتم  هچنآ  تعیبط و  روما  یمامت  تنک  معز  هب  دـنک . یم  نایب  ار  اهنآ  تایلک  لوصا و  هویـشو ، هداد  رارق  ثحب  دروم  هناگادـج 

هتشاد تیعماج  دیاب  ملع  دروآرد . شور  کی  هب  ناوت  یم  ار  مولع  همه  دنچره  دیآ ، یمن  ردیلک  هدعاق  کی  لصا و  کی  تحت  رد  تسا 
هجیتن لصاح و  دوش و  هدروآدرگ  اجکی  هک  مولع  عومجم  زج  تنک  درکیور  رد  هفـسلف  دشاب . اراد  ار  ملع  ماکحتـسا  دیاب  هفـسلف  دشاب و 

.2 ینوکس ای  اتسیا  روما  .1 تسا : مسق  ود  رب  مولع  هب  قلعتم  روما  دراد  یم  ناونع  يو  نینچمه  دشاب . دـناوت  یمن  يرگید  زیچ  مولع  یمامت 
یتـکرح روما  تسا . هتـسباو  نادـب  تئیه  ماـظتنا  تسا و  تئیه  دوجو  همزـال  هک  تسا  يروما  اتـسیا  روما  زا  روظنم  یتـکرح )  ) اـیوپ روما 

روما تسا و  روصت  لباق  روما  مسق  ود  نیمه  زین  هعماج  رد  دراد . یگتـسب  نآ  هب  تئیه  یقرت  تسا و  تئیه  لوحت  همزـال  هک  تسا  يروما 
اذـل تشگ . دـهاوخ  عقاو  رثوم  زین  رگید  روما  رب  دراذـگ  ریثأـت  روما  نآ  زا  یکی  رد  هک  زیچره  هدوب و  طوبرم  مه  هب  زین  تیندـم  فـلتخم 
هتشاد ریثأت  رگیدکی  رب  همه  نیناوق  ننس و  بادآ و  راکفا ، قالخا ، ور  نیا  زا  دوب . دهاوخن  رسیم  رگید  روما  یقرت  نودب  روما  یخرب  یقرت 

معز هب  دومن . حالـصا  داد و  رییغت  هرابکی  هب  ای  روز و  ربج و  اب  ناوت  یمن  ار  هعماج  تسا و  طـبترم  طوبرم و  مه  اـب  اـهنآ  رییغت  لوحت و  و 
تـسوگآ هدـیقع  هب  . تسا كرادـم  رعاشم و  یلقع ، هوق  نازیم  یناویح و  هبنج  رب  یناسنا  هبنج  هبلغ  نازیم  هب  هتـسب  ناـسنا  عون  یقرت  تنک 

فلتخم لـحارم  تایـضتقم  هب  روما  نیا  هکلب  تسین . یفاـک  ندومن  هیجوت  دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  هب  ار  یخیراـت  ياـیاضق  عوـقو  تنک 
هدیجنس و يرشب  تعیبط  یلک  نیناوق  اب  دیاب  دوش  یم  طابنتسا  یخیرات  دهاوش  زا  هک  ار  یتایرظن  تسا . طوبرم  یندم  یعامتجا و  یگدنز 
هب دیاب  ار  نوناق  نآ  دراد و  ینیعم  نوناق  یسایس  لاوحا  نایرج  هک  اریز  دوب . دهاوخن  حیحص  دشابن  نیناوق  نیا  قفاوم  رگا  هک  دومن  قیبطت 

هاگیاج دروم  رد  تنک  دومن . دنم  هدـعاق  هدروآرد و  طابـضنا  تحت  ناوتب  ار  یخیرات  عیاقو  داد و  تیملع  ناوتب  خـیرات  هب  ات  دروآ  تسد 
اذل دنک . بذهم  ار  درم  دـیاب  نز  تسوا و  هدـهع  رب  يرگید  مهم  فیاظو  هکارچ  دزادرپب . تسایـس  هب  یتسیابن  نز  هک  تسا  دـقتعم  نانز 

، دـنک توعد  نآ  ماجنا  هب  ار  وا  هداد  قوس  یقالخا  يروما  هب  ار  ناـسنا  هفطاـع ، تسا  نکمم   - 1: دقن . دوش هدرورپ  روظنم  نیا  يارب  دـیاب 
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زا نآ  نوچ  يرگید  تافـص  هفطاع و  هکنیا  رد  هتبلا  تساطخ . نداهن  راـنک  ار  رگید  روما  نتـسناد و  هفطاـع  اـهنت  ار  قـالخا  كـالم  یلو 
رـصحنم یناسنا  هفطاع  رد  ار  یقالخا  كالم  رایعم و  یلو  تسین ، يدـیدرت  تسا  رـشب  یقالخا  یگدـنز  همزال  هدوب و  یهلا  ياـه  تبهوم 

، هفطاع دوجو  هکنیا  اب  دشاب . یمن  حیحص  یعمج  لئاسم  هب  یقالخا  حبق  نسح و  صاصتخا   - 2. دسر یمن  رظن  هب  یبسانم  لح  هار  ندرک 
دیاـش هک  داـقتنا  نیا  لـباقم  رد  اریز  تسین . نآ  یقطنم  لـیلد  یلو  تسا  يرـشب  عماوج  نیب  یقـالخا  ياـه  شیارگ  اـیاضق و  دوجو  تلع 

ماکحتـسا و لامک  رد  هچ  رگا  ملع  یلـصحت  یققحت و  هویـش   - 3. درادـن تواقم  بات  دـشاب ، هدـش  بسک  تیبرت  تداع و  رثا  رد  هفطاع 
هقبط نینچمه  تسا . هدـش  يرایـسب  داـقتنا  ضارتـعا و  وا  دـیاقع  رب  هتفر و  طارفا  هار  هب  باـب  نیا  رد  تنک  تسوگآ  نکیلو  تسا  راـبتعا 

. تسا هداد  طـسب  شرتـسگ و  موزل  دـح  زا  شیب  ار  یققحت  مولع  هویـش  يو  تسا . حیحـص  هجو  رب  هن  تسا و  لـماک  هن  مولع  زا  وا  يدـنب 
ار يراکـشآ  يویند  دوس  هک  تسا  هتـسناد  يروما  هب  رـصحنم  ار  ملع  تسا و  هدـش  یلمع  دایز  هک  تسا  نیا  تنک  ياـهاطخ  زا  نینچمه 

هداد هب  ًافرـص  هدومن و  فذح  رـشب  یگدنز  زا  ار  نید  هفـسلف و  وا  ینابم  هک  تسا  نآ  تنک  تارکفت  داریا  نیرت  هدمع   - 4 دنشاب . هتشاد 
یفسلف هشیدنا  ریـس  عبانم  دیامن . هولج  رتبا  يدعب و  کت  همه  زا  شیب  يو  هشیدنا  ات  هتـشگ  ببـس  رما  نیا  تسا . هدومن  افتکا  یـسح  ياه 

: نارهت ایلع ، دوعسم  مجرتم  هفسلف ، کیسالک  راثآ  مود 1385  پاچ  نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  نارهت : مالکابیز ، همطاف  رتکد  برغ ، رد 
رد قالخا  ینابم  1378 هر ،)  ) ینیمخماما یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق : رکب ، یـس . سنرال  برغ ، قالخا  هفـسلف  خیرات  1382 سونقق ،

تلاسر 1380 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسوم  نارهت : یملعم ، نسح  یمالسا ، هفسلف  رد  برغ و  هفسلف 

یتسیلوایکام قالخا  دقن 

یناخ یلع 
قالخا ییادج  هیرظن  ، " تسایـس قالخا و  نایم  تبـسن  هرابرد  هدش  حرطم  ياههیرظن  زا  یکی  دش ، هراشا  لبق  راتـشون  رد  هک  هنوگ  نامه 

هک تسا  رواب  نیا  رب  يو  دـناهدرک . مکح  تسایـس  زا  قالخا  ییادـج  هب  هک  تسا  یناسک  دمآرـس  یلوایکام  ولوکین  تسا . تسایـس " زا 
هلیـسو فده  يو  رظن  رد  هکنیا  هچ  درک ؛ هیجوت  ار  یقالخاریغ  رورـش و  ياهرازبا  دربراک  ناوتیم  دشاب ، عافد  لباق  سدقم و  فده  رگا 

دوجو و رد  هک  یلیاذر  لیاضف و  يرامـشرب  نمـض  یلوایکام  درواـیب . ناـغمرا  هب  ار  مومع  ریخ  دـهاوخیم  هک  یفدـه  دـنکیم ، هیجوت  ار 
رایرهـش و هب  دـشکب ، نالطب  طخ  هدیدنـسپ  تافـص  قـالخا و  رب  هکنآ  نودـب  یـصاخ ، یکریز  تفارظ و  اـب  تسا ، هتفهن  ناـسنا  تشرس 
ره زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، ینتبم  اوقت  لوصا  رب  شرادرک  هک  دهد  ناشن  دیاب  رهاظ  ظفح  اب  هک  دنکیم  شرافس  دوخ  نامز  نارمکح 

داروا و اعد و  اـب  ناوتیمن  ار  اـهتلود  وا  معز  هب  نوچ  : " دـیامنن راذـگورف  دـنکیم ، مکحتـسم  ار  وا  تردـق  ناـینب  هک  يدـیهمت  هلیـسو و 
دهع زا  یـسایس  ياهبتکم  دـیاقع و  خـیرات  ") دـننک لمع  لوصا  فـالخ  دـنریزگان  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  درک  هرادا  حیـسم  هظعوم 

زا تلود  تموکح و  دوش ، راتفر  یقالخا  رگا  هک  دنادیم  نیا  ار  تسایـس  زا  قالخا  ییادـج  تلع  یلوایکام  ص 135 ) زورما ، ات  ناتساب 
زگره هک  تسا  نیا  دوـشیم  دـیکات  نآ  رب  هک  ياهتکن  یلو  دـنک  تکرح  ناـمز  ياـضتقم  هـب  دـیاب  مکاـح ) ) رایرهـش سپ  دوریم . ناـیم 

نارگید هک  تسا  نکمم  یلو  تسا ، بوخ  قالخا  هک  تسا  دـقتعم  وا  هکلب  دـهدیمن ، رارق  ندوب  یقالخاریغ  رب  ار  راک  ساسا  یلواـیکام 
هکلب تسا  هدـشن  یقالخا  لوصا  رکنم  یلک  روط  هب  یلوایکام  (. 1) دوشیم ناسنا  بیـصن  تخاب  تروص ، نیا  رد  هک  دننکن  راتفر  یقالخا 

دوب هتخومآ  ار  هلئسم  نیا  وا  دنشاب . رثؤم  یسایس  روما  رد  دنناوتیمن  دنرادن و  دربراک  یقالخا  روما  نیا  یلعف ، طیارش  رد  هک  تسا  دقتعم 
ددصرد هن  دنادیم و  دب  هن  ار  اهتکرح  نیا  وا  دسریمن . هجیتن  هب  زگره  گنرین و ...  هعدخ ، بلقت ، ایر ، ریوزت ، نودب  تسایـس ، يزاب  هک 
تیمها یلوایکام  راکفا  رد  هک  ياهتکن  یلو  دنکیم ؛ فیـصوت  ار  تسایـس  يزاب  دوخ  رـصع  ياهتیعقاو  هب  هجوت  اب  هکلب  تساهنآ ، هیجوت 

تافص نیا  هب  فصتم  ار  دوخ  رهاظ  رد  دیاب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یلو  دنک ، یکین  دیابن  رایرهـش  تسا  دقتعم  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا  دراد 
زا دیامن و  زیهرپ  هدمع  ناهانگ  باکترا  زا  شیوخ  تردق  ورملق  میکحت  يارب  دیاب  رایرهـش  سپ  : " دنک تاعارم  ار  قالخا  دـهد و  ناشن 
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، تسایـس زا  قالخا  ییادـج  هب  داقتعا  رب  هوالع  یلوایکام  (. 2.") دـیامن لیدـبت  عامجا  هب  ار  رابجا  ییاسراپ ، يراکزیهرپ و  شیاـمن  قیرط 
رازبا يریگراکهب  ناکما  صاخ  ینامز  طیارـش  رد  دـنادیم و  طوبرم  ناسنا  ياهیگژیو  هب  ار  نآ  دـنکیم و  نایب  زین  ار  نآ  یلقع  لـیالد 
یکاپ هناشن  ار  اهنآ  دنک و  یم  عافد  اتحارـص  بوخ  قالخا  یکین و  زا  اهراتفگ "  " باتک رد  وا  هنرگ  درامـشیم و  نکمم  ریغ  ار  یقالخا 

، يو رظن  هب  نوچ  دنکیم  مکح  ینانوی  یحیـسم و  لوادتم  تایقالخا  زا  يرود  هب  یلوایکام  يو ، ینامز  طیارـش  رد  یلو  دنادیم ؛ هعماج 
تاظحالم دنب  رد  ار  دوخ  دیابن  زین  تلود  ور  نیا  زا  دنروایب . ناغمرا  هب  تابث  تداعـس و  تلود  يارب  دـنناوتیمن  تاداع  تایقالخا و  نیا 

. دنکیم هیـصوت  یـسایس ، فادها  هب  ندیـسر  يارب  ار  هنادنمتفارـش  ریغ  یقالخا و  ریغ  رازبا  ندرب  راک  هب  بیترت ، نیدب  دهد . رارق  یقالخا 
ياهتیلوئـسم هب  دارفا  دوشیم  بجوـم  قـالخا ، نیا  يو  رظن  هب  هک  تسا  نیا  یحیـسم  قـالخا  زا  یلواـیکام  داـقتنا  تلع  هک  تسا  ینتفگ 

تفرگ هجیتن  نینچ  ناوتیم  اهراتفگ  باتک  رد  لمات  اب  تسین . فلاخم  تایقالخا  اب  لـصا ، رد  وا  هنرگ ، دـنوش و  اـنتعایب  دوخ  یعاـمتجا 
یفن ار  یمومع  یقـالخا  ماـظن  يو  عقاو  رد  تسا . یتموکح  اـی  یتـلود  قـالخا  زا  یمومع  قـالخا  نیب  کـیکفت  هب  دـقتعم  یلواـیکام  هک 

ره رد  قـالخا  دوجو  یتح  دـنکیم و  هیـصوت  ًادـیدش  ار  نآ  دـنادیم و  يرورـض  ار  مکاـح  ورملق  رد  نآ  دوجو  روصت  یتح  دـنکیمن و 
هاگدید نیا  دوجو  رب  يرایسب  دهاوشتسایس  زا  قالخا  ییادج  هیرظن  دقن  . دنکیم یقلت  مکاح  یـسایس  ماظن  يرادیاپ  بجوم  ار  يا  هعماج 

دنامن هتفگان  تسین . راوشد  نادنچ  نآ  دقن  اما  دروایب  نآ  تابثا  يارب  ياهنومن  دناوتیم  دوخ  سک ، ره  دراد و  دوجو  تسایـس  خیرات  رد 
یتموکح چیه  دنشاب . تاررقم  دعاوق و  دنبیاپ  دننک و  لمع  یقالخا  اهنآ  نادنورهش  هک  دنراد  راظتنا  زین  اهتلود  نیرتیقالخاریغ  یتح  هک 

اما دـنادیمن  تلود  حالـص  هب  ار  ندرک  راتفر  یقالخا  یلوایکام ، ور  نیا  زا  دـنکیمن  لمحت  ار  نادنورهـش  یقالخایب  یقالخاریغ ، یتح 
یندـش هشیمه ، يارب  مدرم  نتفیرف  هک  تسناد  دـیاب  دـنکیم . یقلت  مدرم  رب  ندرک  تموـکح  ترورـض  ار  قـالخا  هب  يدـنبیاپ  هب  رهاـظت 

دوخ شیوخ ، تسد  هب  هکنآ  زا  لفاغ  دیربیم  نب  خاش  رس  رب  هک  تسا  یـسک  نامه  ناتـساد  هاگدید ، نیا  ناگدنهدجیورتناتـساد  تسین .
قالخا زا  تسد  زین  دوخ  دـننکیمن ، راتفر  یقالخا  نانآ  ناربهر  هک  دـنوش  هجوتم  رگا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  دـناشکیم . گرم  ماـک  هب  ار 

. دشاب هتـشاد  ییوگتـسار  راظتنا  نانآ  زا  دـناوتیمن  دـنک ، زاجم  مدرم  نتفیرف  نتفگ و  غورد  هب  ار  دوخ  هک  یتیمکاح  (. 3) تسش دنهاوخ 
نینچ دنک . رپ  غورد  هب  ار  دوخ  یتایلام  همانراهظا  لاثم  يارب  دهدیم  حـیجرت  دـیوگیم  غورد  وا  عوبتم  تموکح  دـبایرد  هک  يدـنورهش 

زا ییاهراتفر  اب  ار  یقالخا  ریغ  ياهراتفر  دـنادیم و  زاجم  تابلقت  عاونا  ماجنا  هب  ار  دوخ  مهکولم " نید  یلع  سانلا   " باـب زا  يدـنورهش 
لیصفت هب  دوخ  ار  هچنآ  تسبراک  دنکیم و  دیکات  تیمکاح  ندرک  راتفر  یقالخا  ترورـض  رب  زین  یلوایکام  دهدیم . خساپ  تسد  نامه 

يو (. 4") یندم یگدـنز  رگناریو  دناهنارگمتـس و  لیاسو  نیا  همه  هتبلا  : " دـیوگیم دـنادیم و  هنارگمتـس  دـنکیم ، لقن  رایرهـش "  " رد
کین قـالخا  زین  نیناوـق  تیاـعر  يارب  تسا  مزـال  بوـخ  نوناـق  کـین ، قـالخا  يرادـهاگن  يارب  هک  هنوگناـمه  : " دـیوگیم نـینچمه 

ياههویـش کمک  هب  اهنت  ار  شنادنورهـش  دـناوتیمن  مجـسنم  ردـتقم و  دـنچ  ره  یتموکح  چـیه  تیاهنرد  نیارباـنب ، ( 5") تسا يرورض 
نانآ باعرا ، ياج  هب  دیوج و  هرهب  نآ  جیورت  قالخا و  زا  تسا  ریزگان  هکلب  دراداو ، تعاطا  هب  دوخ ، یتینما  متسیس  تیوقت  اب  یـسیلپ و 
عقوت مدرم  زا  نانچمه  تسناد و  ادـج  قالخا  زا  ار  تسایـس  ناوتب  هک  تسا  هناشیدـناهداس  . دـیامنب یقالخا  ار  دوخ  یتح  دـنک و  عاـنقا  ار 

نارحب عوضوم  رب  دامتعا ، مان  هب  یباتک  رد  امایوکوف  سیـسنارف  دننک . راتفر  یقالخا  تموکح ، اب  رگیدکی و  اب  دوخ  طباور  رد  هک  تشاد 
رد نانآ  زیمآبلقت  راتفر  یقالخا و  لوصا  هب  هعماج  ناربهر  یهجوتیب  زا  یـشان  ار  نآ  دراذگیم و  تشگنا  ییاکیرمآ  ماظن  تیعورـشم 

هدرک مهارف  ار  ناربهر  یقالخا  راتفر  هب  مدرم  يدامتعایب  هنیمز  یقـالخا  ياـهییاوسر  زیمآ و  هعدـخ  ياـهراتفر  دـنادیم . یـسایس  روما 
اهنت هن  يداصتقا  تالیکشت  یهدنامزاس  ییاناوت  . " تسا دامتعا  شهاک  زا  یشان  تیعورشم  نارحب  راچد  ییاکیرمآ  هعماج  کنیا  تسا و 

ساسا هک  تسا  ياهتـشونان  یقالخا  لوصا  نیناوق و  هعومجم  مزلتـسم  هکلب  تسا ، یکتم  داد و ...  رارق  يراجت ، قوقح  نوچ  ییاهداهن  رب 
شیازفا تیوقت و  یپ  رد  هراومه  دیاب  يداصتقا ، هیامرـس  تیوقت  رب  هوالع  تلود  يو ، داقتعا  هب  (. 6") دهدیم لیکشت  ار  یعامتجا  دامتعا 

هراومه یقالخاریغ  ياهراتفر  هک  اجنآ  زا  ( 8") تسا هعماج  كرحم  روتوم  یقالخا  ياهدـنویپ  دامتعا و  (. "7) دشاب زین  یعامتجا  هیامرس 
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اـشفا ناشدرکلمع  ياهثداح  رثا  رب  سپـس  دننزب و  اهراک  هنوگ  نیا  هب  تسد  یتدم  یـسایس  ناربهر  هک  تسا  یفاک  سپ  دـنامیمن ، ناهنپ 
طـسوت هدـش  لامعا  ياهبیرف  ياشفا  لابند  هب  : " دوب دـهاوخن  یباـیزرا  لـباق  یگداـس  هب  اـهراتفر  نیا  ياهدـمایپ  هک  تسا  تقو  نآ  دوش ،

غورد اهنآ  هب  هراومه  یـسایس  ناربهر  هک  دـندوب  دـقتعم  اـکیرمآ  مدرم  دـصرد   69 اهیجنـسرظن ، قبط  اـکیرمآ ، روهمج  سیئر  نوسکین 
رد اهتشونیپ  ( 9") تسا یتلود  تاماقم  هب  اهنآ  دامتعا  مدع  لولعم  یـسایس  لئاسم  هب  تبـسن  اکیرمآ  مدرم  یگقالعیب  اتدـمع  دـناهتفگ .

. تسا دوجوم  همانزور  رتفد 

یعمج یهاگآ  نادجو و  رب  دیکات  میکرود و 

یمیظع نارهم 
يارب میکرود  دـیدرگ . روهـشم  دوخ  یعامتجا " نادـجو   " هیرظن ببـس  هب  سانـش  هعماـج  زادرپ و  هیرظن  ( 1858 - 1917  ) میکرود لـیما 
کی ار  نآ  هکلب  هدرکن  یقلت  یعازتنا  فصو  کی  ار  هعماـج  هب  نداد  تلاـصا  يو  دوب . لـئاق  نآ  ياـضعا  زا  لقتـسم  یتیـصخش  عاـمتجا 
عون ود  هعماـج  کـی  رد  تسا  دـقتعم  هتـشاد و  ناوارف  دـیکأت  یعمج  روـما  رب  میکرود  ور  نیا  زا  درامـش . یم  رب  یقیقح  ینیع و  فـصو 

دراد ؛ دوجو  تیصخش 
یتیصخش نوچمه  هعماج  : " دیامن یم  ناعذا  هراب  نیا  رد  يو  هعماج  لقتسم  تیـصخش  مود  هعماج و  دارفا  کت  کت  تیـصخش  تسخن ،

". تسا نآ  يازجا  ياوتحم  زا  شیب  يزیچ  لک  ياوتحم  دشاب . یم  دـهد  یم  لیکـشت  ار  نآ  هک  يدارفا  ياه  تیـصخش  زا  توافتم  ًاتیهام 
یم یقلت  روبجم  دـیقم و  یتادوجوم  اراـهناسنا  میکرود  تسا . هعماـج  هکلب  درف ، هن  دـنوادخ و  هن  راذـگنوناق ، هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يو 

یهاگآ یعمج و  نادجو  نامه  دزاس ، یم  دیقم  ار  اه  ناسنا  هک  ار  هچنآ  يو  دنـشاب . یمن  دوخ  ياهيراذـگشزرا  ياورنامرف  هک  دـیامن 
، هعماج دارفا  نیب  یناسمه  یگچراپکی و  دیامن . یم  میسقت  یکیناگرا  یکیناکم و  عماوج  هتسد  ود  هب  ار  عماوج  يو  درامشیم . رب  یعمج 

ياه یگژیو  زا  یمومع  یگتـسبمه  كرتشم و  ياه  شزرا  كرتشم ، گنهرف  فیاظو ، لغـش و  میـسقت  مدع  یتاقبط ، توافت  دوجو  مدع 
ياه توافت  فیاـظو و  یگنوگ  دـنچ  اـه ، شزرا  رثکت  نوناـق ، مروت  یگنهرف ، عونت  یکیناـگرا ، عماوج  رد  دـشاب . یم  یکیناـکم  عماوج 

رد يو  هک  تسا  هدیدرگ  ببس  یعامتجا  یهاگآ  یعامتجا و  نادجو  هب  میکرود  هزادنا  زا  شیب  دیکأت  هجوت و  . دشاب یم  دوهشم  یتاقبط 
قالخا هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يو  دـیامن . ناوارف  هیـصوت  رارـصا و  وا  یعمج  یگدـنز  ناـسنا و  ندوب  یعاـمتجا  هبنج  هب  زین  قـالخا  هنیمز 

هدوب و انعمیبقالخا  يدارفنا ، ییاهنت و  تلاح  رد  دراد و  ار  یـشخب  اـنعم  هیجوت و  تیلباـق  یعاـمتجا  یعمج و  یگدـنز  رتسب  رد  ًاـترورض 
میکرود دریگ . یم  لکـش  ناسنا  رد  هورگ  هب  یگتـسباو  هک  دبای  یم  رولبت  ییاج  رد  قالخا  هک  تسا  دقتعم  يو  دشاب . یم  قادصم  دـقاف 

موسر و بادآ و  تسیاب  یم  هک  تسا  دـقتعم  ورنیا  زا  دـناد . یم  عماوج  موسر  بادآ و  عبات  ار  هیلاع  تامازلتـسا  یقـالخا و  ياـه  هرازگ 
نیا درب . یپ  اهراتفر  دـب  بوخ و  دـیابن و  دـیاب و  هب  قیرط  نیدـب  ات  تخانـشزاب  ار  اهنآ  دومن و  كاردا  هعلاطم و  ار  هعماـج  ره  تاـیقالخا 

دنیاشوخ بولطم و  هچنآ  ره  هک  تسا  رواب  نیا  رب  میکرود  دزاس . یم  راکـشآ  ار  ناسنا  یقالخا  فیلکت  دیابن ، دیاب و  ِتخانـش  هعلاطم و 
فیـصوت نیا  اب  ددرگ . یم  یقلت  دب  اطخ و  دـشاب ، رـضم  هعماج  يارب  هدوبن و  هعماج  بولطم  هچنآ  ره  هتـشگ و  یقلت  بوخ  دـشاب  هعماج 

يا هدـیدپ  مرج  هک  تسا  یعدـم  یـسانش  مرج  هنیمز  رد  میکرود  دوش  یم  هدرمـش  تایقالخا  يارب  رایعم  كـالم و  اـهنت  یعمج  نادـجو 
كولـس قالخا و  ندومن  لوحتم  دـشاب . یم  زین  یتبثم  ياـهدرکراک  ياراد  هکلب  هدوبن  یفنم  ياهدـمایپ  ياراد  اـهنت  هک  دـشاب  یم  يداـع 
تیاعر مدع  تسا  دقتعم  يو  دشاب . یم  میکرود  معز  هب  مرج  تبثم  ياهدرکراک  زا  مدرم  رد  یگتـسبمه  یلدمه و  سح  داجیا  هعماج و 

اب دنبایب و  دوخ  رد  یقالخا  يرترب  سح  عون  کی  هک  دزاس  یم  رداق  ار  یعامتجا  میظع  هدوت  دارفا ، زا  یخرب  طسوت  یعامتجا  ياهراجنه 
ینابرق هب  زاین  نودب  يا  هعماج  چیه  دیامن  یم  لالدتـسا  میکرود  دوش . یم  یعامتجا  یگتـسبمه  أشنم  دوخ  نیا  دـننک و  تفلاخم  نایطاخ 

زا يرامـش  دـیامن . یم  تخادرپ  تفرـشیپ  يارب  هعماـج  هک  دـناد  یم  ياهنیزه  ار  مرج  يو  دـبای . یمن  ماوـق  هنیزهرپ  یگـشیمه و  نـتفرگ 
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يارب لقتـسم  تیـصخش  ندـش  لئاق  هنیمز  رد  میکرود  درکیور  درمـش 1 . رب  ناوـت  یم  هنوـگ  نیا  ار  مـیکرود  تارکفت  رب  دراو  ياهدـقن 
راگزاس یفـسلف  تقد  اب  هتـشگ و  يرگ  طارفا  قارغا و  راچد  هعماـج  هب  نداد  تلاـصا  زین  و  نآ ، دارفا  تیـصخش  زا  ادـج  مهنآ  عاـمتجا 

فصو کی  هن  تسا  يرابتعا  یعازتنا و  فصو  کی  هعماج  فصو  هعماج . هن  دشاب  یم  اه  ناسنا  دراد  دوجو  ًاتقیقح  هچنآهک  ارچ  تسین .
تارثأت نیا  لصاح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . رگیدـمه  اب  دارفا  یناور  یحور و  تـالماعت  دـشاب  یم  هجوت  روخرد  هک  هچنآ  یقیقح . ینیع و 

تالاح و موکحم  یهاـگ  يدرف و  تـالاح  رد  رثؤم  مکاـح و  یهاـگ  هک  تسا  صخـش  ره  یناور  یحور و  تـالاح  يارو  يرما  درف ، رد 
یم حیحصان  شودخم و  دناد  یم  نآ  رب  مکاح  ننس  بادآ و  عماوج و  عبات  ار  قالخا  هک  میکرود  درکیور  نیا  . 2 تسا . يدرف  تایحور 
یم میکرود  درکیور  لطاب  جـیاتن  زا  تایقالخا  ندـش  یبسن  دراد . هارمه  هب  ار  یلطاب  مزاول  هدوب و  دـساف  یلات  ياراد  درکیور  نیا  دـشاب .

هک يدرف  دـشاب ؛ هتـشاد  جاور  عیاـش و  لـطاب  طـلغ و  موسر  بادآ و  هک  یـضرف  هعماـج  کـی  رد  هک  شـسرپ  نیا  هب  يو  درکیور  دـشاب .
یقطنم و يانبم  دـقاف  میکرود  تارظن  هطقن  . 3 دـشاب . یم  تکاس  دراد  یفیلکت  هفیظو و  هچ  تسا  یلاعت  تایقالخا و  هب  لاـصتا  ددـصرد 

يراهظا نینچ  يارب  هکنآ  لاح  درامـش . یم  رب  تایقالخا  دیابن و  دیاب و  رایعم  كالم و  ار  یعمج  نادجو  يو  دشابیمیلالدتـسا . هناوتـشپ 
.4 تسا . هدنام  یقاب  اعدا  کی  دح  رد  دشاب  هدش  تابثا  درکیور  کی  هکنآ  زا  شیب  يو  هیرظن  دهد . یمن  هئارا  لیلد  كالم و  هنوگچـیه 

یهجوت يدرف  روما  تافص و  هب  يو  دراد . راکورس  نآ  یعمج  هبنج  اب  هک  دزادرپ  یم  قالخا  زا  شخب  نآ  یعمج و  روما  هب  اهنت  میکرود 
اب درف  هطبار  دـنوادخ و  اب  درف  طابترا  هب  طوبرم  روما  هدـشن و  هصالخ  یعمج  روما  هب  طوبرم  تافـص  رد  قالخا  هکنآ  لاح  دـیامن . یمن 

تاـماهبا و ياراد  میکرود  درکیور  دـشاب 5 . یم  هیرظن  نیا  ندوب  صقان  زا  یکاـح  دوخ  نیا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  تـالامک 
روط هب  یقالخا و  يایاضق  تامازلتـسا و  میکرود  تارظن  هطقن  تسین 6 . رادروخرب  مزال  يافرژ  انغ و  زا  هدوب و  ناوارف  ياـه  ییوگ  یلک 

یعامتجا یگدـنز  هعماـج و  نودـب  هک  میکرود  ياـعدا  نیا  . 7 دـهد . یم  لزنت  یعمج  ریغتم  موـسر  بادآ و  دــح  اـت  ار  تاـیقالخا  یلک 
یقالخا ياه  هرازگ  زا  يرایـسب  يو  دـشاب . یمن  هجوت  روخرد  هدوبن و  هیجوت  عافد و  لباق  تساـنعم  دـقاف  هدوبن و  روصت  لـباق  تاـیقالخا 

دوخ يارگ  یعمج  رادم و  عامتجا  هاگدید  ینابرق  ار  یلاعت  هب  لین  تهج  يدرف  شالت  يدرف و  قالخا  یندوتس  تبثم و  ياه  هبنج  يدرف ،
: مق رکب ، یـس . سنرال  برغ ، قالخا  هفـسلف  خیرات  1382 سونقق ، نارهت : ایلع ، دوعـسم  مجرتم  هفـسلف ، کیـسالک  راثآ  : عبانم دـیامن  یم 

هسسوم نارهت : یملعم ، نسح  یمالسا ، هفسلف  رد  برغ و  هفـسلف  رد  قالخا  ینابم  1378 هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسوم 
: تمـس تاراشتنا  نارهت : يدابآ ، فجن  يرباص  هحیلم  رتکد  هداس ، نابز  هب  هفـسلف  خیرات  تایلک  1380 رـصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف 

تلاسر . * 1389

کیتسالوکسا هفسلف  رهظم  سانیوکآ ؛

دار يدمحا  اضر 
رامش هب  کیلوتاک  بهذم  يایلوا  زا  سانیوکآ  دشاب . یم  کیتسالوکسا  هفسلف  لماک  رهظم  یطـسو و  نورق  میکح  سانیوکآ " ساموت  "

ینید یفـسلف و  ثحابم  رد  کیلوتاک ، بهذم  هب  نادقتعم  يارب  يو  دیاقع  دـنا . هداد  ار  كاپ  ای  سیدـق  بقل  يو  هب  ور  نیا  زا  دـیآ . یم 
تیحیسم دیاقع  زا  یسابتقا  زین  سونیتسوگآ و  نوطالفا و  وطسرا ، هفـسلف  زا  یبیکرت  قیفلت و  سانیوکآ  هشیدنا  دیآ . یم  رامـش  هب  تجح 

نـسح بولطم و  یـشنم  ياراد  يو  تشاد . تبارق  هسنارف  ناملآ و  روتارپما  اب  نینچمه  يو  دش . هداز  یمرتحم  هداوناخ  رد  يو  دشاب . یم 
هداوناخ ناگرزب  دروآ . يور  تیناـبهر  هب  یناوج  ناوفنع  رد  یلو  دوب  ینادـناخ  تاراـبتعا  ياراد  ساـنیوکآ  هکنآ  دوجو  اـب  دوب . كولس 

راب کی  یتح  دندومن . ذاختا  میمصت  نیا  زا  يو  نتخاس  فرصنم  تهج  رد  ار  یمادقا  ره  ور  نیا  زا  دنتشاد  تفلاخم  يو  لمع  نیا  اب  شا 
ماجنارس يو  دزاس . فرصنم  شا  میمصت  زا  ار  سانیوکآ  تسناوتن  کی  چیه  تامادقا  نیا  یلو  دندومن . سوبحم  شردپ  رـصق  رد  ار  يو 
تردابم گرزب  تربلآ  دزن  رد  تفرعم  بسک  هب  یعاـبر  یثـالث و  لـحارم  رد  تامدـقم  لیـصحت  زا  سپ  دـناسر و  يا  هعموص  هب  ار  دوخ 
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قوذ و هب  بلطم  نیا  دـنداد . بقل  هتـسب  نابز  واگ  دوب  تکاس  رکفتم و  تاـقوا  بلغا  هکنآ  لـیلد  هب  ار  يو  ساـنیوکآ  ناتـسود  دـیزرو .
ار وطسرا  هفـسلف  ینعی  ءاشم  هفـسلف  يو  " دروآ . دهاوخ  تفگـش  هب  ار  نایناهج  واگ  نیا  هرعن  : " تشاد راهظا  دروخرب و  سانیوکآ  هحیرق 

نامیا تقیقح  هب  تسیاب  یم  ناسنا  هک  تسا  دقتعم  يو  تسا . هداد  نآ  رد  یتارییغت  تافرصت و  هدیزگرب و  شیوخ  يرکف  ناینب  ناونع  هب 
یقلت مدرم  تالکشم  تاهبـش و  عفر  ار  هفـسلف  تلاسر  يو  تسا . زجاع  ناوتان و  ینید  قیاقح  فشک  زا  لقع  نیب  نیا  رد  و  دشاب . هتـشاد 

نییبت و رت  شیب  ار  نآ  راکـشآ  ناهنپ و  يایاوز  هدوب و  تناـید  تمدـخ  رد  تسیاـب  یم  تمکح  هفـسلف و  هک  دوب  دـقتعم  يو  دـیامن . یم 
يو دنک . یم  دای  مامت  یکین  هب  وطسرا  زا  دوخ  راثآ  رد  دیامن و  یم  یفرعم  وطـسرا  هفـسلف  ار  تسرد  نیتسار و  هفـسلف  يو  دیامن . لیلحت 

-1: تسا مسق  ود  رب  دوجو  ساـنیوکآ  معز  هب  دـیامن . یم  فیرعت  تسا " دوجو  هکنیا  ثیح  زا  دوجو  هب  ملع   " ار هفـسلف  وطـسرا  دـننامه 
هک دراد  یم  ناعذا  يو  دناوخ . یم  تروص  هدام و  زا  بکرم  هتسناد و  طیـسب  ار  تاوذ  ای  یتاذ  دوجو  يو  ینهذ . دوجو  - 2 یتاذ . دوجو 

تروص درامـش . یم  رب  نآ  لامک  ههجو  ار  تروص  دوجو و  صقن  ههجو  ار  هدام  يو  تسا . لعفلاب  دوجو  تروص ، هوقلاب و  دوجو  هدام ،
رت کیدزن  تدحو  هب  دنک  یم  ادیپ  قوس  لامک  هب  ور  هچ  ره  هدـش و  رت  شیب  شدارفا  عاونا و  دوش  یمرت  کیدزن  صقن  هدام و  هب  هچ  ره 

طیـسب و تاذ  ار  نآ  يو  درادن . دارفا  عاونا و  هجو  چـیه  هب  هک  هدـش  روص  تروص  ینعی  هدام  یب  تروص  دوجو  هب  دـقتعم  يو  دوش . یم 
رب نینچمه  يو  تسناد . یهانتمان  ناوت  یمن  ار  للع  هلـسلس  هک  تسا  دـقتعم  يو  دـیامن . یم  یقلت  للعلا  تلع  نیتسخن و  كرحم  هناـگی ،

تـسا رواب  نیا  رب  يو  دیامن . یم  فیـصوت  مولعم  اب  ملع  هقباطم  ار  تقیقح  يو  . تسا ملاوع  نیرت  لماک  شنیرفآ  ملاع  هک  تسا  رواب  نیا 
شیوـخ لزاـن  هبتر  هب  تبـسن  تسا و  هداـم  دوـخ  رتـالاب  هبتر  هب  تبـسن  هبترم  ره  دنـشاب . یم  بتارم  ياراد  تعیبـط  ملاـع  تادوـجوم  هک 

يو تسا . هدام  دـننامه  یناحور  تایح  هب  تبـسن  اّما  دراد  ار  تروص  مکح  ریز  بتارم  هب  تبـسن  یعیبط  تایح  هبترم  دـشاب . یم  تروص 
یگدـنز و تیاغ  فدـه و  يو  دـیامن . یم  هیبشت  دـصقم  هب  تبـسن  قیرط  هب  زین  لعف و  هب  هوق  هب  ینامیا  تایح  هب  تبـسن  ار  یعیبط  تایح 

لیاضف هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  دناد . یم  يویند  لیاضف  رذگهر  زا  ًافرص  ار  تداعـس  هب  لین  نینچمه  درامـش . یم  رب  تداعـس  ار  تایح 
، ایند هک  دراد  داقتعا  رایتخا  ربج و  هنیمز  رد  يو  دـندومن . نییعت  صیخـشت و  ار  اهنآ  وا  زا  لبقام  نافوسلیف  هک  تسا  یلیاضف  نامه  يویند 

يو دـناد . یم  یلوصا  تیاعر  هب  مزلم  ار  ناسنا  يو  اّما  دـیامن . یم  یقلت  هدارا  ياراد  راتخم و  يدوجوم  ار  ناسنا  يو  تسا . رایتخا  ناهج 
يوس هب  ار  يو  هک  تسا  یتالیامت  ناسنا  داهن  رد  هک  دراد  داقتعا  یلو  دـیامن  یم  قیفلت  تشرـس  وکین  هرطفلاب  ًاـتاذ و  يدوجوم  ار  ناـسنا 

هک تسا  رواب  نیا  رب  نینچمه  يو  دراد . ینالقع  أشنم  هک  دیامن  یم  یقلت  تمعن  تبهوم و  کی  ار  يدازآ  يو  دهد . یم  قوس  اه  يدیلپ 
نیناوق زا  درمت  نیا  اما  درامـش . یم  زیاج  ار  هناملاظ  نیناوق  زا  یچیپرـس  يو  دریذـپ . ماجنا  مدرم  رظن  اب  تسیاب  یم  اه  تلود  نیناوق  عضو 
لئاسم دروم  رد  يو  درامش . یم  رترب  حجرا و  زین  تلود  رب  ار  تیناحور  يو  دشاب . نید  ءایلوا  تیاده  تراظن و  تحت  تسیاب  یم  یتلود 
ناعذا دیاب  دناد . یمن  زیاج  ًاقلطم  ار  نابز  رکف و  يدازآ  یبهذـم  ینید و  لئاسم  دروم  رد  یلو  تسا . رظن  راهظا  يدازآ  هب  لئاق  یتموکح 

. تسین رادروخرب  مزال  يانغ  افرژ و  زا  هیرظن  نیا  اذل  دشاب . یم  فیعض  تسـس و  رایـسب  لالدتـسا  لقع و  هوق  شقن  هیرظن  نیا  رد  تشاد 
زا ناوتان  صقان و  ار  لقع  هک  تسا  نآ  فوطعم  ًافرـص  هیرظن  نیا  دشاب . یمن  یقطنم  لالدتـسا  هیجوت و  ياراد  هاگدـید  نیا  تارظن  هطقن 
اب ور  نیا  زا  و  تسا . هدنام  لفاغ  یقالخا  مهم  لئاسم  هب  تخادرپ  زا  سانیوکآ  تارظن  هطقن  تفگ  دیاب  دـیامن . یفرعم  یفـسلف  ینابم  مهف 

تیعماج ياراد  هاگدید  نیا  هکنآ  هجیتن  دیاشگ . یم  هناضرغم  یصخش و  ياهریسفت  رب  ار  هار  یقالخا  یفسلف و  تاهبـش  نداهن  خساپ  یب 
ألخ ینهذ و  جاجوعا  دهد و  یم  لکـش  شیوخ  بطاخم  نهذ  رد  هک  یـساسا  یتاماهبا  دروم  رد  هیرظن  نیا  دشاب . یمن  یلومـش  مومع  و 

ًاتحارـص ار  یـشیدنا  دازآ  يرادم و  لقعت  رـصنع  هجوم ، ریغ  یتنـس و  لوصا  یخرب  رب  هیکت  اب  هاگدـید  نیا  دـهد . یمن  یخـساپ  وا  يرکف 
نامز تافوشکم  تامولعم و  مهف  دح و  رد  هدوبن و  دیدج  يزورما و  ضماغ ، لئاسم  يوگخـساپ  هیرظن  نیا  نینچمه  دیامن . یم  بوکرس 
ًادیدش هاگدـید  نیا  هک  تسا  نیا  هاگدـید  نیا  رب  راکـشآ  ياه  داقتنا  رگید  زا  تسا . هرهب  یب  يرگن  هدـنیآ  زا  هتـشگ و  روصحم  شیوخ 

تیحیسم ياه  هزومآ  زا  دیامن ، یم  افیا  هدمع  یساسا و  یـشقن  يو  هیرظن  رد  هک  میهافم  زا  يرایـسب  تسا . تیحیـسم  تاداقتعا  رب  ینتبم 
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اب هک  یناـسک  يارب  اذـل  تسا . ریذـپرواب  هیجوت و  لـباق  اـه  هزومآ  نیا  هزوح  رد  اـهنت  میهاـفم  نیا  ور  نیا  زا  تسا . هتفرگ  ساـبتقا  یتـنس 
فجن يرباص  هحیلم  رتکد  هداـس ، ناـبز  هب  هفـسلف  خـیرات  تاـیلک  . 1: عبانم دوب  دـهاوخن  دانتـسا  لـباق  درادـن  تبارق  يو  نید  ياـه  هزومآ 

یـشیاشخب دـمحا  رتکد  هچین ،) ات  نوطالفا  زا   ) برغ رد  یـسایس  ياه  هشیدـنا  یخیراـت  ریـس  . 1389.2 تمـس : تاراشتنا  نارهت : يداـبآ ،
تاراشتنا نارهت : مالکابیز ، همطاف  رتکد  برغ ، رد  یفـسلف  هشیدـنا  ریـس  مراهچ 1388.3 . پاچ  رون ، ياوآ  تاراـشتنا  نارهت : یناتـسدرا ،

تلاسر مود 1385. پاچ  نارهت ، هاگشناد 

نوطالفا هیرظن  رد  تسایس  قالخا و 

یناخ یلع 
راکشآ و یشیارگ  دوخ ، تامیلعت  رد  هک  تسا  ناتساب  هرود  نافوسلیف  هلمج  زا  نوطالفا  هعماج : یقالخا  تمالـس  نیمأت  تموکح ؛ فده 

اراکشآ هک  دوب  یسک  نیلوا  نوطالفا  ناتساب ، دهع  ناگدنـسیون  نایم  رد  دراد . ییابیز  یبوخ و  تلادع ، قالخا ، یتسرپاتکی ، هب  اباحمیب 
تسایـس و تیروهمج ، باتک  هس  رد  نوطالفا ، یقالخا  یـسایس و  يارآ  رتشیب  درک . هراشا  رـشب  یتسه و  هدننیرفآ  اتکی و  يادخ  دوجوهب 

درمتلود نارمکح و  کی  هک  دـنک  نیعم  ار  یفدـه  دـشوکیم  رگید  لئاسم  رب  نوزفا  نوطالفا  تسایـس ، باتک  رد  دـناهدمآ . درگ  نیناوق 
هک تسین  نآ  دشاب ، هتشاد  رظن  رد  دیاب  ربهر  نارمکح و  هک  یتیاغ  فده و  يو  هدیقع  هب  دزاس . هدامآ  ار  دوخ  نآ ، هب  ندیسر  يارب  دیاب 

، یقالخا رظن  زا  رتتخبشوخ و  ار  دوخ  نادنورهش  نارادربنامرف و  هک  تسا  نیا  یـساسا  فده  هکلب  دزاس ، رتدنمورین  ای  رتگرزب  ار  تلود 
هچنآ دراد . یگتـسب  قالخا  اب  يزراب  هنوگ  هب  یتخبـشوخ  هچ  دنـسریم ؛ رگیدـکی  هب  ییاج  رد  بولطم ، لامک  ود  نیا  دروآ . راب  رتوکین 

هلضاف و هنیدم  حرط  يارب  دش  ياهزیگنا  هلئسم  نیا  دوب و  یسایس  هعماج  رد  قالخا  هلئسم  درک ، تیاده  هلضاف  هنیدم  يوس  هب  ار  نوطالفا 
هب تسایـس ، يولهپ  هب  ولهپ  تسا و  نایرج  رد  هعماـج  ياهنایرـش  همه  رد  قـالخا  نآ  رد  هک  ياهنیدـم  نوطـالفا ، طـسوت  بولطم  لاـمک 

ینتفگ هتبلا  دنزیم . کحم  یقالخا  ياهرایعم  اب  ار  اهتموکح  يدب  یبوخ و  تیروهمج  باتک  رد  نوطالفا  . دـشخبیم قسن  مظن و  هعماج 
يو درادن . ینادنچ  يراگزاس  يزورما  یقالخا  ياهکالم  اب  نآ ، هب  طوبرم  ياهداهن  یعامتجا و  طباور  نوطالفا و  ینامرآ  رهش  هک  تسا 

، نآ رد  هک  یتلود  ره  دنزیوالگ و  مه  اب  رـشب  رـش  ریخ و  ياهورین  دارفا ، سفن  دـننام  زین ، تلود  سفن  رد  : " دـیوگیم طارقـس  زا  لقن  هب 
، دشاب رـش  ياوق  رب  ریخ  ياهورین  هبلغ  زا  یکاح  ینعی  دهدب ، ار  ام  يوگتفگ  رد  هدش  رکذ  یناعم  نامه  سفن ، رب  طلـست  لادتعا و  میهافم 
، یسایس هعماج  ربهر  اورنامرف و  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  نانخس  نیا  زا  (. 1") دشاب دوخ  ياورنامرف  رورس و  دناوتیم  قحب  یتلود  نینچ 
تلود و لاوز  ثعاب  هک  ار  یلماوع  زا  یکی  يو  دـننک . هبلغ  رـش  رب  ریخ  ياهورین  هراومه  شدوجو  رد  هدوب و  قالخا  اـب  هک  تسا  یـسک 

تمالم دزـشوگ و  ار  نتآ  یقـالخا  تفاـب  مادـهنا  رطخ  هشیمه  يو  تلع ، نیمه  هب  دـنادیم . یقـالخا  طاـطحنا  دوشیم ، یـسایس  هعماـج 
هک دسریم  یلماک  شناد  هب  اهنآ  يرای  هب  صخـش  هک  دنک  فصو  ار  يایقالخا  يرکف و  ياهدنیارف  ات  دـشوکیم  نوطالفا  (. 2) دنکیم

يانب ریز  هدوب و  نوطالفا  هشیدنا  رد  یمهم  ياههلوقم  تلادـع ، تلیـضف و  دزادرپب . نآ  هبرجت  هب  هاگ  نآ  هچ و  ینعی  یبوخ  ریخ و  دـنادب 
اب هنالداع  تقباطم  ءیـش ، نآ  تلاح  نیرتهب   " ءیـش کی  تلیـضف  هک  تسا  دـقتعم  تلیـضف  هراـبرد  يو  دـنهدیم . لکـش  ار  يو  يرکف 
هن ار  یـسایس  تلیـضف  نیناوق ، باتک  رد  يو  دشابیم . " دوشیم ، هدناوخ  هدـنزرا  الماک  تسا ، دـنمهرهب  نآ  زا  هچنآ  هک  یتلاح  نیناوق ...

ياهیده یسایس ، تلیـضف  منکیم  نامگ  : " دنکیم یقلت  یهلا  ياهیده  ار  نآ  هکلب  دنادیم ، شزومآ  هار  زا  هن  یعیبط و  دادعتـسا  لصاح 
ناوتیم ریـسفت  ار  ادخ  نانخـس  هک  اههاگـشتسرپ  نانهاک  رنه  ای  دنراد ، ادخ  نابوذجم  هک  ییوگـشیپ  رنه  دـننامه  تسرد  تسا ، ییادـخ 

. تسا یهلا  یماهلا  هجیتن  رنه ، نآ  هکلب  شزومآ ، هار  زا  هن  دـنروآیم و  گنچ  هب  یعیبط  دادعتـسا  قیرط  زا  هن  ار  دوخ  رنه  زین  نانیا  درک ،
نانهاک زا  رتنشور  رتهب و  تسا ، شیپ  رد  هک  ار  یعیاـقو  هدـنیآياهیدنمزوریپ و  یـسایس ، روما  همه  رد  اـناوت  نادرمتلود  تلع ، نیمه  هب 

هک درک  روصت  ناوتیمن   " هک تسا  دقتعم  دنادیم و  هعماج  دارفا  ندرک  دنمتلیضف  ار  یسایس  درم  هفیظو  زین  نوطالفا  ( 3") دننکیم مالعا 
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اب الماک  تسا  نوطالفا  روظنم  هک  یتلیـضف  تسا  ینتفگ  (. 4") دزاسب دوخ  دننام  ار  نارگید  دشاب  هتساوخن  تلیـضف  اب  نادرمتلود  زا  یکی 
ماظن رد  تلادع  فیرعت  رد  نوطالفا  دشاب . تلادـع  رب  ینتبم  هک  دـنادیم  دنمتلیـضف  ار  ياهعماج  يو  هچ  تسا  طابترا  رد  تلادـع  هلوقم 

ياهیجـس تسا ، رگیدکی  ربارب  رد  رگیدکی و  هب  تبـسن  حور  يازجا  تسرد  مظن  نتـشیوخ و  اب  حور  قفاوت  تلادع  : " دـیوگیم یـسایس 
هب ار  هچنآ  دشاب ، دـنمهرهب  نآ  زا  سک  ره  هک  یحور  ياهیجـس  دـهدیم ، تسوا  قح  ار  هچنآ  سک  ره  هب  نآ  يورین  اب  یمدآ  هک  یحور 

یتلاح یعامتجا ، يربارب  دـنک . يوریپ  نوناق  زا  یگدـنز  رد  یمدآ  دوشیم  ببـس  هک  یحور  یتلاـح  دریذـپیم ، دـیامنب ، هنـالداع  شرظن 
ار تـمکح  نوطـالفا  : " دـیوگیم اـپورا " رد  تـمکح  ریــس   " باـتک رد  یغورف  یلع  دـمحم  (. 5") تسا نیناوـق  عباـت  هـک  تـسا  یحور 

عون تداعس  يارب  ار  ود  ره  درادنپیم و  اشنم  کی  زا  ار  قالخا  تسایس و  دناوخیم و  لطاب  تمکح  یب  ار  تسایس  صقان و  تسایـسیب 
تـسایس عوـضوم  هـب  یـسایس " درم   " هلاـسر روـهمج "و   " باـتک رد  صخـشم  میقتـسم و  روـط  هـب  نوطـالفا  (. 6") دنادیم بجاو  رـشب 

نتخاس ار  نوناـق  یـساسا  فدـه  نیناوق ، باـتک  رد  يو  دـنکیم . عضو  ار  شرظن  دروم  رهـش  ياـهنوناق  نیناوق ، باـتک  رد  دزادرپیم و 
نآ هک  میدوب  قفتم  هتکن  نیا  رد  همه  تشاد و  دهاوخ  فده  کی  اهنت  نوناق ، هک  تسا  دقتعم  دـنادیم و  دنمتلیـضف  یقالخا و  ياهعماج 

: دـننک نیماـت  هعماـج  رد  ار  تلادـع  دنـشاب  رداـق  هک  تسا  ینیناوـق  وـترپ  رد  اـهنت  مهم  نیا  و  دوـب ، دـهاوخن  ناـسنا  تلیـضف  زج  فدـه ،
ملظ باـکترا  زا  زیهرپ  دـنک . لـمحت  ار  نارگید  ملظ  هن  دوش و  ملظ  بکترم  دوـخ  هن  یمدآ  هک  تسا  نآ  یتـخبکین ، طرـش  نیرتـگرزب  "

ناـنچ تسا . راوـشد  رایـسب  دراد ، هاـگن  نوـصم  یملظ  ره  لـمحت  زا  ار  یمدآ  هک  ییورین  ناـنچ  نآ  ندروآ  تسدهب  اـی  تـسین و  راوـشد 
. تسا قداص  زین  اههعماج  هرابرد  هدـعاق  نیمه  دـسرب . لاـمک  دـح  هب  یناـسنا  تلیـضف  رد  هک  دوش  اراد  دـناوتیم  یـسک  اـهنت  ار  ییورین 

نورد زا  هچ  دشاب ، التبم  يدب  هب  رگا  یلو  دربیم ، رس  هب  افـص  حلـص و  رد  هراومه  دشاب ، صقن  زا  يراع  یقالخا ، ظاحل  زا  هک  ياهعماج 
هعماج یقالخا  تمالـس  نیمأت  ار  تموکح  فدـه  نوطـالفا  دـش  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  ( 7") تسا گـنج  رد  هـشیمه  نوریب ، زا  هـچ  و 
يارب تسا . هدوب  نآ  طاـطحنا  زا  يریگوـلج  یـسایس و  هعماـج  رد  قـالخا  هلئـسم  هلـضاف ، هنیدـم  حرط  رد  يو  هزیگنا  ًـالوصا  دـنادیم و 

ار تلود  یقیقح  تیهام  هک  دوب  يرورـض  دوب  لئاق  ناسنا  يارب  بوخ  ًاتقیقح  یگدـنز  هب  ناسنا و  تداعـس  هب  هک  نوطالفا  ریظن  یفوسلیف 
نوطالفا دنهد . بیترت  دوخ  يارب  بوخ  رهـشتلود  هک  دوب  دهاوخ  نکممریغ  دنـشاب  دب  ياهناسنا  ًاقالخا  نادنورهـش  همه  رگا  دنک . نییعت 

دنکیم ییاورنامرف  اهروشک  ۀمه  نایمدآ و  ۀمه  رب  هک  دراد  دوجو  یقلطم  یقالخا  نیناوق  دوبن و  لئاق  هعماج  زا  يادج  درف  يارب  یقالخا 
باـتک رد  دـبای ، هعـسوت  دـناوتیمن  یقـالخا  نوناـق  هب  هجوت  نودـب  روشک  دروآ ، دورف  میلـست  رـس  قح  ربارب  رد  دـیاب  يدرف  تحلـصم  و 

مود باتک  رد  یلو  تسیچ  تلادع  منادیمن  هک  دنکیم  مالعا  لوا  باتک  رد  دهدیم و  حیـضوت  ار  رما  نیا  تلادـع  فیرعت  اب  يروهمج 
رد ًایناث  تسا و  صیخـشت  لیاق  رتناسآ  رتگرزب و  روشک  رد  تلادـع  نوچ  دـهد ، رارق  هظحالم  دروم  ار  روشک  دـیاب  هک  دـنکیم  داهنـشیپ 

نوطالفا تسین و  تلادع  یلاثم  لصا  مسجت  یتموکح  ای  ینوناق  چیه  اما  درامـشیم . ناسکی  ار  روشک  درف و  يارب  تلادـع  هجیتن  رد  درف ،
هب يروهمج  رد  دنـشاب و  دـیاب  هنوگچ  هک  دـنک  نییعت  دـهاوخیم  هکلب  دنتـسه  هچ  یبرجت  ياهروشک  هکنیا  نییعت  هب  دوبن  دـنم  ® هقـالع

دنک و راگزاس  قبطنم و  نآ  اب  دیاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  دوخ  يروشک  ره  هک  ییوگلا  هنومن و  دنزیم ، تسد  هلضاف  ۀنیدم  فشک 
ندــش قرغ  رطخ  هـب  ار  شنادنورهــش  روـشک و  ــالاو  دــشاب  دــیاب  هنوـگچ  نآ  یگدــنز  تـسیچ و  روـشک  هـک  دــنادب  دــیاب  درمتلود 

تلاسر . تسا دوجوم  همانزور  رتفد  رد  اهتشونیپ  (. 8) دزادنایم

ناریا رد  يرادا  ماظن  لئاسم  یسررب 

ضیف دمحم  فلوم :
یصاخ رابت  ـــــ عا تیمها و  زا  عامتجا  فلتخم  ياه  هیال  داحآ و  اب  ور  رد  ور  و  میقتسم   طابترا  لیلدب  روشک  ره  رد  يرادا  ماظن  هدیکچ :

نادنورهـش تسد  ــــ یتلود ب فلتخم  ياه  شخب  اهلاناک و  قیرط  زا  تلود  تامدـخ  زا  یمیظع  مجح  هکنیا  لیلد  هب  دـشابیم و  رادروخرب 
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ره ناراذگتسایس  نادرمتلود و  ياه  هغدغد  زا  هراومه  وگخساپ  فافش و  دمآراک ؛ مجـسنم ؛ يرادا  ماظن  کی  زا  يرادروخرب  اذل  دسریم 
يرادا تاحالصا  ماجنا  مزال و  تاررق  نیناوق و مـ نیودت  یملع و  تاعلاطم  اب  دننکیم  یعس  اهتلود  هکیروطب  ددرگیم  بوسحم  يا  هعماج 
يرادا ماظن  کی  تیمها   نییبت  نمـض  قیقحت  نیا  رد  دـنهاکب   . یمومع  ياـه  یتیاـضران  زا  هدوزفا و  دوخ  يرادا  ماـظن  ياهیدـنمناوت  رب 
يرادا ماظن  تالوحت  یخیرات  ریس  هب  هدیدرگ  یعس  بولطم  ان  بولط و  ـــــ يرادا م متسیس  کی  تارضم  تارمث و  ندرمـشرب  و  دمآراک  

هجوت و ناـهج  ناریا و  نیققحم  نیناوق و  هاگدـید  زا  ملاـس  يرادا  ماـظن  ک  ــ ياـه ی هفلوم  هب   هراـشا و  بـالقنا  زا  دـعب  لـبق و  رد  ناریا 
ماظن داجیا  ياتسار  رد  اهروشک  ریاس  تامادقا  روشک و  تاررقم  نیناوق و  زا  تناع  ــــــ تسا اب  ار  يرادا  تاحالـصا  هب  طوبرم  ياهدرکیور 

، بونج کلامم  ای  دشر و  هبور  عماوج  هعسوت ، لاحرد  ياهروشک  موس ، ناهجهمدقم  . دریگ رارق  هعلاطم  دروم  شخبرثا  دمآراک و  يرادا 
ینف و یگنهرف ، یعامتجا ، يرادا ، یسایس ، يداصتقا ، تاهباشت  ياراد  هک  تساهروشک  زا  ی  ـــــــــــ هورگ فیـصوت  يارب  ینیوانع  همه 

اهنآ ناوت  یم  هک  دنرگیدکی  هیبش  نانچ  نآ  یتاهج  زا  دنراد  رگیدکی  اب  هک  يرایسب  ياهتوافت  نمض  اهروشک  نیا  دنتـسه . کیژولونکت 
يرادا ماظن  تایـصوصخ  موس ، ناهج  ياهروشک  نیب  كرتشم  ياه  هبنج  زا  یکی  داد . رارق  یـسررب  دروم  هتـسد  ا  ــــــ هورگ ی کی  رد  ار 

وحن هب  ار  اـهروشک  نیا  هک  دـنا  هباـشم  يا  هنوگ  هب  روکذـم  تایـصوصخ  تساـهنآ ؛ زا  یـشان  تالکـشم  ع و  ــــــــــ ماوج نیا  رب  مکاـح 
زا هدوـب و  ییاـنبریز  اـهروشک ، لـیبق  نـیا  رب  مکاـح  يرادا  ماـظن  تالکـشم  تایـصوصخ و  دزاـس . یمزیاـمتم  کـلامم  رگید  زا  يزراـب 

. درک هراـشا  یـصوصخ  شخب  نتخاـس  دودـحم  تلود و  هـب  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  يراذـگاو  تسایـس  هـب  ناو  ــــــــ یم ت نآ  ياـهیگژیو 
شرتـسگ اـهیرباربان  دـنوشن ، يداـصتقا  ياـهتیلاعف  دراو  اـهتلود  هچناـنچ  هـک  هدـیدرگ  راوتــسا  يرظن  ياـنبم  ن  ـــــ یا رب  روکذـم  تساـیس 

لـصا رب  یکتم  طباوض  اهرایعم و  هک  دـنبای  تسد  یعبانم  هب  تسناوت  دـنهاوخن  زگره  هعماج  ریذـپ  بیـسآ  ياه  ـــ هورگ و  تفایدـهاوخ ،
يریگ هرانک  هک  تسا  هداد  ناشن  ناهج  هتفرـشیپ  ياهروشک  تراجت  یقرـش و  ياپورا  تالوحت  اما  دـنک . یم  باـجیا  یعاـمتجا  تلادـع 
ناربج شیازفا  یتلود و  شخب  یهدب  راب  ینیگنـس  دراوم  رتشیب  رد  هتفرگ و  تروص  لیم  يور  زا  تردـن  هب  يداصتقا  ياهتیلاعف  زا  اهتلود 
يریگ هرانک  يداصتقا  ياهتیلاعف  ماجنا  زا  اهتلود  هک  هدـیدرگ  ببـس  تلود  هجدوب  رـسک  نینچمه  یعامتجا و  يرادا و  داـسف  ریذـپا  ــــــ ن
یبای هشیر  يداصتقا و  یناهج و  نیون  مظن  يریگ  تهج  یـسایس و  تالداعم  یللملا و  نیب  تـالدابم  هب  یمتـسیس  شرگن  کـی  اـب  دـننک .

یتـلود و یـسارکوروب  يرـالاس و  ناوید  تالـضعم  هک  دوـجوم  ياـهداهن  اـهراتخاس و  ندرک  یتـلود  هب  موـس  ناـهج  ياـهتلود  شیارگ 
راتخاس هد  ــ ننکدـیدهت لماوع  نارحب  لح  ياههار  زا  یکی  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  دراد ، لابند  هب  ار  يرادا  تارطاخم  داسف و  تیاـهنرد 

رثوم لماوع  هک  یلح  هار  تساهتیلاعف . لیبق  ن  ــ یا زا  اهتلود  يریگ  هرانک  یصوصخ و  شخب  هب  اهتیلا  ــــ عف يراذگاو  اهروشک ، نیا  يرادا 
یـشالت هدـنریگر  ـــ برد هک  يراتخاس  ددرگ . یم  روشک  يرادا  راـتخاس  حالـصا  بجوم  هداد و  شهاـک  ار  يرادا  ياـهیراجنهان  زورب  رد 

هرادا ناوت  دروآ و  تسد  نآ بـه  تمالـس  یمومع و  هرادا  ماظن  رد  یـساسا  یتارییغت  قیرط  نیا  زا  ناوتب  ات  تسا ، هچراپکی  هتفای و  ماـظتنا 
يرادا و راتخاس  حال  ــ ـصا نیب  دیاب  دروم  نیا  رد  . داد شیازفا  هعـسوت  فادـها  یلم و  هظحالم  لباق  تفرـشیپ  هب  ندیـسر  يارب  ار  یمومع 

تسا راد  فده  یتفایهر  هد  ــــــــ نهد ناشن  یمومع  هرادا  ماظن  تمالس  دوبهب و  میوش . لئاق  توافت  یمومع ، هرادا  ماظن  تمالس  دوبهب و 
لئاسم هک  تسا  رمتسم  ک و  ـــ یتامتسیس يدنیارف  يرادا ، راتخاس  حالـصا  هک  یلاحرد  دراد . یمرب  ماگ  دوجوم  لئاسم  لح  تهجرد  هک 

 ، 1384 يدجاس ،  يرگسع  دزاس (.        یم  نوگرگد  حالصا و  هعماج  ییانبریز  لئاسم  اهزادنا و  مشچ  بوچراچ  رد  ار  یتآ  دوجوم و 
دنتـسه و عورـشم  تردـق  ياراد  هک  دوش  یم  قالطا  ییاهداهن  هب  تلود :  فیراعتهرادا  ، تموکح لوحت ، تلود ،  يدـیلک :   ناگژاو  (9
: تموکح (30 ، 1386  ، دـنو جرف  دـننک ( . یم  لاـمعا  تـسا  فورعم  عاـمتجا  هـب  هـک  یتـیعمج  نـیعم و  صخـشم و  يورملق  يارب  ار  نآ 

کی تیهام  ای  راتخاس  لکـش ،  رد  رییغت  لوحت : (32 ، 1386  ، دنو جرف  دشاب ( .  یـسایس  ياهداهن  تالیکـشت و  ياراد  هک  تسا  ینامزاس 
ياهروشکعوضوم تیمها  . دوش یم  میسقت  اه  هریادب  دوخ  دراد و  ینیعم  روما  نداد  ماجنا  هفیظو  هک  هناخترازو  ره  زا  یـشخب  هرادا :  . زیچ

طیارش اب  یتقو  هکتـسا  یمهم  ياههصخـشم  زا  نیا  دنراد و  رارق  دمآراکان » ياهماظن   » هدر رد  نوگانوگ  ياهفعـض  لیلد  هب  هتفاین  هعـسوت 
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يرادا ماظن  رد  نیاربانب ، دوش ؛ یم  نآ  دـیدشت  یگتفاین و  هعـسوت  تیعـضو  تیبثت  رد  یلماع  دریگ  رارق  اهنآرانک  رد  دوش و  عمج  يرگید 
یصخش ياهریـسفت  هجیتن  رد  نیناوق و  رد  ماهبا  دایز ، زکرمت  دننکیم : روهظ  نوگانوگ  لاکـشا  روص و  هب  اه  یمظن  یب  عاونا  دمآراکان ،

زا صاـخ  یهورگ  يرادرب  هرهب  عباـنم و  فـال  ــــ تا وگخـساپ ، ریغ  دـمآراکان و  يرادا  ماـظن  يرادا ،  داـسف  ضیعبت و  نیناوق ،  يارجا  رد 
فالتا یمظن و  یب  داجیا  بجوم  نادنورهش و ...  قو  ـــ قح يافیتسا  مدع  هجیتن  رد  یتراظن و  ياه  متـسیس  رد  فعـض   ، یمومع تاناکما 

شخبرثا دـمآراک و  يرادا  ماظن  کی  رد  لباقم  رد  . دـندرگیم عامتجا  رد  یمومع  یتیاضران  داـجیا  هجیتن  رد  هعماـج و  تاـناکما  عباـنم و 
. دنراد دامتعا  نانیمطا و  مکاح  يرادا  ماظن  هب  تبسن  مدرمو  هدیدر  تلود گـ ياه  همانرب  زا  مدرم  ینابیتشپ  ثعاب  روما  رد  مدرم  تکراشم 
اب هدـمآ و  لـمعب  اههاگتـسد  دارفا و  ياـهدرکراک  فیاـظو و  زا  یتسرد  ی  ـــــــ باـیزرا اـت  ددرگیم  ببـس  جـیاتن  هب  هجوت  متـسیس  نیا  رد 

هفیظو ار  مدرم  هب  تمدـخ  نارازگراک  يرادا  ماظن  نیا  رد  . دـیآ ـل  معب ير  ــــ یگولج هعماج  تاناکماو  عبانم  فـالتا  زا  ماـگنهب  تامادـقا 
. دـنیامنیم يراددوخ  عورـشم  اـن  ینوناـق و  ریغ  ياـهاضاقت  هنوگره  زا  نونا  ــــ هب ق مارتحا  عـالطا و  نمـض  نیفرط  هتـسناد و  دوخ  ینوناـق 

قالخا ، لاعف یصوصخ  شخب   ، زکرمت مدع   ، فافش حیرص و  تاررقمو  نیناوق  ، دمآراک یلو  کچوک  تلود   ، يرالاس مدرم  ، ییوگخساپ
یتسیاب نینچمه  (2  ، 1387، يرقاب دیآ ( .  یم  رامـشب  بولطم  يرادا  ماظن  کی  ياه  صخاش  رگید  زا  ضیعبت  داسف و  زا  يرود  ییارگ و 

د ــــ ـسر یمن  هجیتن  هب  یـسایس  ماظن  اب  شاهطبار  دوجوم و  طیارـش  رد  یـسایس  ياهداهن  رد  تاحالـصا  نودب  يرادا  لوحت  تشاد  هجوت 
ناوت یم  رتهب  یسایس  ياهداهن  هعـسوت  اب  - 2 دنـشاب هتـشاد  دنناوت  یم  يدایز  شقن  يرادا  ماظن  عون  نییعت  رد  یـسایس  ياهداهن  - 1  : اریز

لاح رد  یسایس  ياهداهن  هعسوت  نودب  يرادا  لوحت  -3 درک لداعتم  نزاوتم و  تسا  طلسم  مکاح  یسارکوروب  ياراد  هک  ار  یـسایس  ماظن 
ار یتموکح  ماظن  لداعت  مدـع  تابجوم  دایز  لامتحا  هب  تیاـهن  رد  هدـش و  یـسار  ــــ کوروب تردـق  رتشیب  هچ  ره  شیازفا  بجوم  رـضاح 
ب ــــ تارم هسلـس  ینایم  الاب و  حوطـس  ردراتخاس  موادـم  ماگنه و  دوز  رییغت  بجوم  بلغا  یـسایس  یگتفاین  هعـسوت  -4 درک دهاوخ  مهارف 
ب ــــــ جوم فلتخم  حوطس  رد  ار  يرادا  ماظن  رد  لوئسم  یمسر و  تاماقم  عیرس  بوانتم و  تارییغت  هدیدرگ و  یسارکوروب  رد  ینامزاس 

نآ رد  هک  هتفای  هعسوت  دمآراک و  ماظن  کی  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  دسریم  رظنب  ببـس  نیدب  (9  ، 1384 يدجاس ،  يرگـسع  دوش (. یم 
زورب رد  رثوـم  لـماوع  هـک  یلح  هار  تـسین .  يرادا  ماـظن  رد  لوـحت  رییغت و  زجب  یلح  هار  ددرگ       نیماـت  هعماـج  داـحآ  یماـمت  عفاـنم 

هتفای و ماـظتنا  یـشالت  هدـنریگربرد  هک  يراـتخاس  ددرگ . روشک  يرادا  راـتخاس  حالـصا  بجوم  هداد و  شهاـک  ار  يرادا  ياـهیراجنهان 
ندیـسر يارب  ار  یمومع  هرادا  ناوت  داجیا و  نآ  تمالـس  یمومع و  هرادا  ماظن  رد  یـساسا  یتارییغت  قیرط  نی  زا  دناوتب  ات  هدوب ، هچراپکی 
درکیور ) يرازگتـسایس هاگیاج  يراتخاس و  تالوحت  (2  ، 1387، يرقاب دـهد (. شیازفا  هعـسوت  فادـها  یلم و  هظحالم  لباق  تفرـشیپ  هب 

هـضرع ناهج  مدرم  هب  ار  يدـیدج  ياـه  يرواـنف  هتـسویپ و  عوقو  هب  زورما  ناـهج  رد  هک  یعیـسو  تارییغت  ( هعـسوت لاـح  رد  ياـهروشک 
نیا رد  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  تسا . هداد  رارق  ریثات  تحت  یتواـفتم  ياـه  هویـش  هب  ار  فلتخم  ياـهروشک  راـتخاس  طـباور و  ، هتـشاد

ودناهدش وربور  رگید  هلاسم  اهدـص  یعامتجا و  تاطابترا  يراذگهیامرـس ، ياههویـش  فرـصم ، ياهوگلا  رد  يدایز  تالوحت  اب  دـنیارف ،
دسریم رظن  هب  رگید ، يوس  زا  . تسا یمومع  هافر  حطـس  ياقترا  مدرم و  یعامتجا  یگدنز  انامه  تارییغت ، نیا  زا  راظتنا  هک  تسا  یهیدب 

داسف هدیدپ  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  یتوافتم  ياه  تمواقم  هدادن و  رییغت  ار  اهماظن  یناسکی  تروص  هب  هدـیدپ ، نیا  هک 
يراتخاس تارییغت  ياهوگلا  طیارـش ، دوبهب  يارب  هدـش و  حرطم  گرزب  لضعم  کی  تروص  هب  هعـسوت  لاح  رد  ياـهروشک  رد  اـشترا  و 
حالـصا ریـسفت و  هنیمز  يراـتخاس ، لیدـعت  ياهتسایـس  ریثاـت  تحت  زین  ناریا  تسا . هـتفرگ  رارق  نارادمتـسایس  يور  شیپ  رد  یتواـفتم 
بیوصت هب  زین  ار  راـصحنا » دـض  نوناـق  » هک دوریم  هداد و  رارق  یـصوصخ  شخب  تلود و  فیاـظو  هزوح  رد  ار  یـساسا  نوناـق   44 لصا
تارییغت زا  کچوک  یـشخبمه  رابتعا  لوپ و  ياروش  ماغدا  ای  لالحنا  يزیر و  همانرب  تیریدـم و  ناـمزاس  لـالحنا  ، ناـیم نیا  رد  دـناسر .

نیا دـنزاسیم . مهارف  ار  يراتخاس  تـالوحت  رد  يریگمیمـصت  هنیمز  هک  دنتـسه  ییاـهرازبا  اهلدـم ، . دـنوریم رامـشب  تلود  يور  شیپ 
يریگمیمـصت لدـم  فلا ) : دنتـسه عون  هس  يراتخاس  تـالوحت  رد  اهلدـم  ساـسا ، رد  دـنوشیم . هضرع  یفلتخم  ياهلکـش  هب  اهلدـم ،
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دریگیم لکش  یسایس  ياهدنیارف  ریثات  تحت  یسایس ، يریگمیمصت  لدم  . عیمجت ياهلدم  .پ ) يداصتقا يریگمیمصت  لدم  .ب ) یسایس
تالوحت رد  لدم  نیرتيدیلک  ودنکیم  نییعت  ار  یسایس  يریگمیمصت  یگنوگچ  لدم  نیا  دهدیم . رارق  ریثات  تحت  ار  یـسایس  طیحم  و 

(3. یجراخ تاناکما  ( 2. يدام طیارش  ( 1: دراد رارق  ریز  لماع  هس  ریثات  تحت  لـباقم  رد  يداـصتقا  يریگمیمـصت  لدـم  . تسا يراـتخاس 
دننام یجراخ  تاناکما  نیا  دوجو  اب  اما  دنـشابیم ، يداصتقا  لدـم  یهدلکـش  رد  هنیزگ  نیرتمهم  طیارـش  نیا  هرظتنمریغ .. ياهدادـیور 

نینچمه دـننکیم . يزاب  يداصتقا  لدـم  یبایتهج  رد  اریمهم  شقن  زین  هدـنهدماو  ياهنامزاس  نادـحتم و  اکرـش و  تیعقوم  تراـجت ،
رییغت ار  يداـصتقا  لدـم  دـنور  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  زین  ناـفوت و .. هلزلز  لیـس ، عوقو  دـننام  ییاـههناکت  هرظتنمریغ و  ياهدادـیور 

زا يروانف ، تالوحت  ای  يراذگهیامرـس  دـننام   ( Accumulation  ) عیمجت لدم  . دـناسیم وربور  شـسرپ  اب  ار  نآ  ییاراک  دـنهدیم و 
یـسرتسد دـنراد و  رارق  يروانف  باختنا  ریثأـت  تحت  اهلدـم  نیا  تسا . یکتم  نآ  هب  یـسایس  راـتخاس  هک  تسا  يرگید  ياهلدـم  هلمج 
اهيروانف باختنا  هویـش  اهلدـم ، نیا  هنومن  تسا . عیمجت  لدـم  يریگلکـش  زاسهنیمز  اهيژولونکت ، نیا  هب  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک 

تالوحت هخرچ  هک  اجنآ  زا  . دـناهتفرگ رارق  شریذـپ  دروم  ناریا  داـصتقا  یلعف  راـتخاس  رد  هک  تسا  ( Bio  ) ویاب اـی  ( Nano  ) ونان دننام 
صاخ ياهتیـساسح  اهلدم  نیا  عون  هب  نداد  تیمها  شیارگ و  اذل  دنکیم ، رارقرب  طابترا  اهلدـم  نیا  اب  فلتخم  لاکـشا  هب  يراتخاس 

نیا نیب  يراگزاس  ترورض  یعدم  میناوتیمن  تحارص  اب  هچرگا  دوب . توافتیب  اهلدم  يریگلکش  هب  تبـسن  ناوتیمن  دراد و  ار  دوخ 
اهيراذگتـسایس يراتخاس و  تالوحت  نیب  ییوسمه  دنـشاب ، ضراعتم  توافتم و  اهلدـم  نیا  تخاس  تاضورفم  رگا  اـما  میوش ، اهلدـم 

راذگریثات يراذگریثات ، نمض  دننکیم و  ادیپ  ار  همانرب  کی  مکح  دنراد ، رارق  هک  یهاگیاج  رد  کیره  اهلدم  نیا  . دوب دهاوخ  دودحم 
یلیلد ياهعسوت ، ینارمع و  ياههمانرب  رد  هعسوت  هلاسجنپ  ياههمانرب  رد  ار  نآ  یلجت  هک  اهلدم  نیا  تفاب  هب  هجوت  ورنیا ، زا  دنتسه . زین 

، ورنیا زا  دناهدرکن . لابند  لوبقلباق  ییانبریز  تاضورفم  اب  ار  يریگمیمـصت  ياهلدم  تخاس  دـنور  نازاسلدـم  هک  تسا  اعدـم  نیا  رب 
يراتخاس تالوحت  رد  یگچراپکی  هک  تسا  هدـش  ثعاب  اهلدـم  يریگلکـش  رد  يداینب  ياهداضت  مه  يدراوم  رد  يراـگزاسان و  زورب 

رد يریگمیمـصت ، ياهلدم  . دشاب يراتفر  ياههدیا  يروانف و  ياههنیزگ  نیب  ییوسمه  مدـع  لوصحم  دـناوتیم  لضعم  نیا  دوشن . هدـید 
تبسن دیابن  نیاربانب ، دوشیم . رییغت  شوختسد  اهلدم  يریگلکش  هخرچ  رب  ینتبم  اهداهن  تیوه  نییبت  دنتسه و  اههاگتـسد  هسانـش  عقاو ،

ناسانـشراک و هجوت  لباق  عوضوم  يراتخاس ، تالوحت  رد  يراذگتـسایس  هاـگیاج  طیارـش ، نیا  رد  . دوب تواـفتیب  لدـم  عون  باـختنا  هب 
دراد و یصاخ  تیمها  یـسایس  يداصتقا - لئاسم  زا  نالک  يریوصت  تخانـش  هنیمز  نیا  رد  تسا . يدا  ــــــــ ـصتقا یـسایس - نارازگراک 
زا شیب  ار  اهلدم  اهمتـسیس و  هیرظن  هب  هجوت  ترورـض  عوضوم  نیا  كرد  دوش . بلج  هدیدپ  نیا  ه  ـــ نادرم ب ـ تلود هجوت  هک  تسا  مزال 

دـنراد و فوطعم  تالوحت  نیا  هب  ار  دوخ  هجوت  نارظنبحاص ، ناسانـشراک  ناـققحم و  هک  دوریم  راـظتنا  دـیامنی . ـــــ تیمها م اـب  شیپ 
يراتخاس تاحالـصا  ، هنیزه نیرتمک  اب  ناوتیم  هنوگچ  . دـنزاس رتمجـسنم  ار  یقطنم  ياهراکهار  هب  یبایتسد  هنی  ــــــ مز رد  ار  دوخ  شالت 

. تسا هدوب  دایز  رایسب  ریخا  لاس  دصکی  رد  شايراتخاس  تالوحت  هک  ناریا  طیارش  رد  دومن ؟ هنیداهن  هع  ـــ سوت لاح  رد  ياهروشکرد  ار 
نیا دباییمن .  ققحت  يداتـس  ياهداهن  فذح  اب  مهم  نیا  اما  تسا ، مازلا  کی  یـسارکوروب  دنب  دیق و  زا  اهداهن  يزاسدازآ  دـیدرت  نودـب 

يزیر همانرب  تیریدـم و  نامزاس  نامزمه  فذـح  لاثم ، يارب  دـننکیم . داجیا  ار  یتوافتم  ياهدروخزاب  تالوحت ، هخرچ  رد  تاـعوضوم 
اب اهنارحب »  » هک میریذـپب  دـیاب  عقاو ، رد  دـنکیم . داـجیا  نیزگیاـج  ياـهداهن  يارب  ار  يریطخ  تیلوسم  راـبتعا ، لوپ و  ياروش  راـنک  رد 

رکف رگا  تسا  یـشیدناهداس  . دراد یگتـسب  يراتخاس  دیدج  تارییغت  هب  اهنارحب ، اب  ییورایور  هویـش  هکلب  دنوشیمن ، لح  اهداهن  فذح 
مهم نیا  هتبلا  تشاد . دـهاوخن  عبانم  صیـصخت  يزیرهمانرب و  یـسانشراک  تامدـخ  هب  زاین  يرگید  هعماج  يرالاسناوید  راتخاس  هک  مینک 

دیلوت هب  تبـسن  ناریا  تلود  داـعبا  هک  تسین  یکـش  دوش . نیزگیاـج  رتـکچوک  يداـعبا  رد  يزیرهماـنرب » نویـسیمک   » قـیرط زا  دـناوتیم 
زا دیاب  مهم  نیا  یلو  دشاب ، هتـشاد  رارق  رظندم  رد  فده  کی  ناونع  هب  دـیاب  تلود  يزاسکچوک  اذـل  تسا ، دایز  رایـسب  یلم  صلاخان 

نادقف ینعم  هب  تمالـسیرادا  ماظن  ینامزاس و  فعـض  تمالـس و  56 و59 و60) ،  1386 يریبع ،  دوش (  لاـبند  ینیزگیاـج  لـصا  قیرط 
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عون نامزاس و  يرادنپ  مسیناگرا  مو  ـــــ هفم هک  یتالاکشا  زا  ر  ـــــ ظن فرـص  تسا  دقتعم  زلیام  تسا . مسینا  ـــ گرا رد  ییاسران  يرامیب و 
ششوک شهوژپ و  اهنامزاس و  ياهییایوپ  مهف  ظاحل  زا  ینامزاس  تمالس  درکیور  دنروآ . یم  راب  هب  لماک  تمالس  موهفم  ندوب  ینامرآ 
داهنـشیپ نمـض  درک و  فیرعت  لاس 1969  رد  زلیام  ار  یناـمزاس  تمالـس  دراد . يا  هظحـالم  لـباق  یملع  ياـیازم  اـهنآ ، يزاـسهب  تهج 

ماود و هب  ینامزاس  تمالـس  وا  رظن  هب  دوبدـهاوخن . ملاس  هشیمه  نامزاس  هک  در  ـــ ناشنرطاخ ک اهنامزاس ، تمالـس  شجنـس  يارب  یحرط 
 ، 1384 دـهاج ،  دـنک ( . یم  هراشا  رتشیب  شزاس  يارب  دوخ  ییاناوت  شرتسگ  اقترا و  نآ و  اب  يراگزاس  دوخ و  طیحم  رد  ناـمزاس  ياـقب 

نتخاس مهارف  دوس ، ندناسر  رثکادح  هب  ریظن  یلماوع  نامزاس  یمیدق  ياه  هیرظن  هک  دیوگ  یم  نیاشیشخبرثا  ینامزاس و  تمالـس  - 1(1
نیا یمئاد  شریذپ  هچنآ  نکل  دراد . لوبق  یـشخبرثا  يارب  یفاک  ياهرایعم  ناونع  هب  ار  نانکراک  يوق  هیحور  دایز و  دیلوت  دیفم ، تمدخ 
دیفم تمدـخ  يروآدوس و  اهنت  شجنـس  راـیعم  هاـگره  هک  تیعقاو  نیا  فشک  -1: تسا هدوب  ریز  لـماع  ود  هدرک  لزلزتـم  ار  ا  ـــ هراـیعم

ار ی  ــ نوگانوگ فیاظو  اهنامزاس  هک  تیعقاو  نیا  هب  ندرب  یپ  - 2. دنتسین دمآراک  رثوم و  ی  ــ شور ياراد  لوقعم  ًارهاظ  ياهنامزاس  دشاب ،
یمتـسیس ره  هکنیا  لوبق  اب  . دنـشاب هتـشاد  داضت  مه  اب  تسا  نکمم  اهنآ  زا  يا  هرا  ــ هک پ دنراد  يا  هناگادـج  ياهفدـه  دـنهد و  یم  ماجنا 

، دـنک یم  مهارف  نآ  يارب  ینیب  شیپ  لـباقریغ  ياـه  هداد  هک  دـهد  یم  همادا  دوخ  تاـیح  هب  یطیحم  رد  تسا و  یفلتخم  فیاـظو  ياراد 
هعـسوت دشر و  دوخ و  ظفح  شزاس ، ینارح ، دراوم بـ رد  دوخ  تایح  همادا  هب  نآ  ییاناوت  بسحرب  ناوت  یم  ار  مت  ـــ ـسیس کی  یـشخبرثا 

، سینب تسیرت ، سیرجرآ ، لـثم  يدارفا  هد  ــــــ یا عوـن  نیا  زا  درک و  فـیرعت  دـهد  یم  ماـجنا  هک  یـصاخ  فیاـظو  هب  هجوـت  نودـب  شا 
لالح ریذپ ، شزاس  ياهنامتخاس  ناونع  هب  ار  اهنامزاس  رگا  سینب  هدیقع  هب  دنا . هدرک  ینابیتشپ  عطاق  روط  هب  زین  رگید  يدار  ــــ فا سیار و 

لـعف و ساـسارب  دـیاب  یـشخبرثا  هب  طوـبرم  تاهابتـشا  تروـص  نیا  رد  میهد ، رارق  هجوـت  هـظ و  ــــــ حـالمدروم کـیناگرا  تالکـشم و 
دـماج و ياهیریگ  هزادـنا  زا  هن  دـنک ، یم  لصف  لح و  یـسررب و  ار  تالکـشم  اهنآ  ذا  ـــ ختا اب  نامزا  ـــــ ـس هک  دریگ  تروص  یتـالاعفنا 

ناونع هب  ینا  ــ مزاس تمالس  هک  میبای  یمرد  دنراد  یشخبرثا  زا  نارگید  سینب و  نیاش ، هک  یفیرعت  يور  هظحالم  اب  راک . رازاب  کیتاتسا 
رد دناوتب  یتسیا  ــــــــ زیچ ب ره  زا  لبق  دشاب  شخبرثا  هکنیا  يارب  ینامزاس  ره  دور . یم  راک  هب  زین  نامزاس  یشخبرثا  نییعت  يارب   يرایعم 
يا ـــ هورین ا  ــــــــــــ هتفرگ و ب راک  هب  ار  دوخ  عبانم  نیرتهب  یلکـشم  ره  اب  هلباقم  ریغتم و  طیحم  اب  شزاس  قاـبطنا و  نمـض  ینارحبدراوم 

هراومه دنک و  تیا  ــــــــ نامزاس ه یلـصا  فده  تهجرد  ار  اهنآ  يورین  هدرک و  دروخرب  يزیمآ  تیقفوم  روط  هب  یجراخ  هدـننکدیدهت 
لدـم رد  دـشا . ــــــ رادروخرب ب یناـمزاس  یتمالـس  زا  رگید  يریبـعت  هب  دـهد و  هعـسوت  دـشر و  ار  نآ  دوـخ ، ياـقب  ياـهییاناوت  ظـفح  اـب 

یـشخبرثا یتمالـس و  نیما  ـــــــــــ يارب ت یترابع  هب  ای  دوخ و  تایح  همادا  يارب  یعامتجا  متـسیس  ینامز  ره  رد  زین ، زنوسراپ  يداهنـشیپ 
گنهرف و ) ماود و  یگ ، ـــــ ناـگی ماـج و  ـــــ ـسنا فد ، ــــــــ هب ه لـین  قاـبط ، ــــــ نا ینعی  یـساسا  لکـشم  راـهچ  هک  تسا  يرورـض  دوخ 

مدع ( 1 ینامزاس )  ) ینوریب لماوع   ( فلایرادا ماظن  تمالـس  هدـننک  دـیدهت  لماوع  - 2(5  ، 1385 دهاج ،  دـنک ( . لح  ار  دوخ  اهـشزرا )
ماظن نادقف  ( 2 تـسا يرادا  بتارم  هلـسلس  یط  صـصخت و  يرالاس و  هتـسیاش  دـقاف  هک  ییارجا ، ياهتـسپ  زا  یـسایس  ياهتـسپ  کیکفت 

طابترا دوجو  مدع  ( 4 ییوگخساپ متـسیس  يرادا و  ياهدحاو  يدرکلمع  یبایـشزرا  متـسیس  دوجو  مدع  ( 3 یگتـسیاش ساسا  رب  اهباصتنا 
اهنامزاس ریاس  ياهیدـنمزاین  نیمأت     هب  نامزاس  ره  تیقفوم  يدوجو و  تلع  روشک  ، ياهداهن  اهنامزاس و  نیب  هدـش  فیرعت  کیناگرا و 

تسا نانکراک  ناریدم و  عفانم  اهنت  اهنامزاس ، زا  یضعب  تایح  یقطنم  هیجوت  دوجو  مدع  (5 دراد یگتسب  اهنآ  رطاخ  تیاضر  تیاهن  رد  و 
ینورد لماوع  5)ب )  ، 1384 دهاج ،  رمعلا ( مادام  مادختسا  ( 6 نامزاس نآ  هب  یعقاو  زاین  ترورـض و  ه  ـــــ دراد ن یم  هگن  ار  نامزاس  هک 

و) يربهر        ه) یناسنا      عبانم  تیریدـم  د ) تراـظن      لرتنک و  ج ) یهدـنامزاس      ب ) يزیر     هماـنرب  فلا ) یتیریدـم ) ياـهریغتم  )
ندـیال و هاگدـید  زا  ینامزاس  تمالـس  ( فلاـنارظنبحاص هاـگن  زا  یناـمزاس  تمالـسداعبا  - 3 ( 5  ، 1384 دـهاج ،  یناـمزاس (  گـنهرف 

تمالـس يارب  دـنا  هداد  ماج  ـــــــ نا ینامزاس  تمالـس  یبایزرا  درومرد  هک  يرامآ  قیقحت  ياه  هتفای  هب  هجوتاـب  لـگنیلک  ندـیاللگنیلک و 
هب نانکراک و  نایم  رمتسم  طابترا  ملاس  نامزاس  رد  طابترا : لوا ) دعب  : دنا هدرک  هئارا  مه ) هب  طبترم  اما  هناگادج  دعب   ) هفلؤم ینامزاس 11 
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رد دشاب . رارقرب  نامزاس  فلتخم  حوطـس  رد  دشاب و  هفرطود  دیاب  طابترا  دوش . لیهـس  ـــ دیاب ت ناتـسدارف  ناتـسدریز و  نایم  یبوخ  نامه 
ریگرد تکراشم و  مود ) دعب  . تسا مهم  هدش ، هتـشون  كرادم  دانـسا و  تیمها  هزادـنا  نامه  ه  ــــ هرهچ ب هب  هرهچ  ياهثحب  ملاس ، نامزاس 

دعب . دـنوش یم  نا  ـــــ مزاس ياهیری  ـــ میمـصت گ ریگرد  یبسانم  روط  هب  حوطـس  همه  نانکراک  ملاس  ناـمزاس  کـی  رد  ناـمزاس : رد  ندوب 
راک رـس  هک  دنتـسه  نیا  رظتنم  نانکراک  دراد . دوجو  صاخـشا  نایم  ییالاب  دامتعا  وج  کی  ملاـس  ناـمزاس  رد  دـهعت : يراداـفو و  موس )

نامزاس کی  تکرش : ای  هسسوم  ترهش  ای  رابتعا  مراهچ ) دعب  . تسا ندرکراک  يارب  یبوخ  ناکم  اهنآ  تکرش  دننک  یم  ساسحا  دنیایب و 
هزوح ای  شخب  رابتعا  ترهـش و  هب  یلک  روط  هب  نانکراکو  دـنک ، یم  سکعنم  نانکراک  هب  ار  تبثم  ترهـش  راـبتعا و  زا  تاـکاردا  ملاـس 

رگیدمه و ًاتدمع  نانکراک  هک  ییاجرد  هناتـسود  وج  کی  هلیـسو  هب  نامزاس  رد  بسانم  هیحور  ه : ـــ یحور مجنپ ) دعب  . دـنلئاق شزرا  دوخ 
دعب . دوش یم  هداد  شیامن  دـنوش ، یم  هتخیگنارب  نا  ــــ مزاس رطاخ  هب  مه  یـصخش و  روط  هب  مه  هتفرمهیور  دـنراد و  تسود  ار  ناـشلغش 

شزرا ینطا  ـــ قالخا ب هب  رتشیب  دـنراد  لیامت  نانکراک  درادـن . دوجو  یقالخاریغ  راتفر  ًامومع  ملاس  نامزاس  کـی  رد  تاـیقالخا : مشش )
يارب نانکراک  ملاس  نامزاس  کی  رد  درکلمع : یسانشزاب  ای  ییاسانـش  متفه ) دعب  . دننیبن نامزاس  رد  تسایـس  يارب  ار  ییاج  دنوش و  لئاق 

، دنتـسه دنمـشزرا  دننک  یم  ساسحا  اهنآ  ًامومع  دنریگ ، یم  رارق  تیامحدروم  دنوش و  یم  قیوشت  ناشیاهدادعتـسا  ندروآرد  تیلعف  هب 
نورد فده : ریسم  متشه ) دعب  . دنوش یم  ییاسانـش  تبقارم  یـسانش و  قح  زا  يوج  کی  نورد  تفر  ـــ ـشیپ يار  ــــ یبسانم ب روط  هب  اهنآ 

رد نوچ  دنهد  صیخـشت  نامزاس  نورد  ار  فاد  ــ ها دـنهد و  صیخـشت  ار  ناشیاهـشخب  يالاب  زکرمت  دـنناوت  یم  نانکراک  ملاس  وج  کی 
رامـش هب  نامزاس  یـشخبرثا  یهددوس و  رب  يا  هدننک  نییعت  لماع  ناونع  هب  ناربهر  ير : ـــ بهر مهن ) دـعب  . دـنراد تکراشم  فادـها  میظنت 
ییاراک هعسوت  ای  دوبهب  مهد ) دعب  . دننک رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  دنناوت  یم  یتحار  هب  نانکراک  دنراد و  هناتـسود  يراتفر  ًامومع  دنور و  یم 
نامزاس رد  دوجوم  ياهورین  رمتـسم  دوبه  ــــ شزومآ و ب زا  تیامح  يارب  يا  هژیو  تئیه  بلغا  ینامزاس ، ملاس  طیحم  کی  رد  نانکراک :

تاراظتنا اب  راگزاس  قیرط  هب  هتسیاش و  روط  هب  تاناکما  عبانم و  هک  دننک  هدهاشم  دیاب  نانکراک  عبانم : دربراک  مهدزای ) دعب  . دراد دوجو 
ملاس نامزاس  ياهیگژیو  زلیامزلیام  هاگدیدزا  ینامزاس  تمالس  4)ب    ، 1384 دهاج ،  تسا ( . هدش  میسقت  اهنآ  نیب  ناشتفرـشیپ ، زا  اهنآ 

هتسناد و نامزاس ، هعـسوت  دشر و  ياهزاین   - 3 اقب و ... ياـهزاین  نامزاس 2 -  يا  هفیظو  ياـهزاین   - 1 ینعی : یلـصا  زاین  هس  نیمات  رد  ار 
رب زکرمت  هلئـسم ، لـح  یگتـسیاش  يرا ، ــ گزاـس دـناد : یم  ریز  دروم  لماش 10  ار  ینامزا  ـــــ ـس تمالـس  داـعبا  زاـین ، هس  نیا  هب  هجوتاـب 
درو ـــ هس م . يروآون لالقتسا ، هیحور ، یگناگ ، ــ ماجـسنا و ی عبانم ، يریگراک  هب  تردق ، يربارب  رثکادح  تاطابترا ، یگتـسیاش  فادها ،

، لالقتـسا يروآوـن ، داـعبا  دـنوش و  یم  يدـعب  دروـم  هس  لـماش  اـقب  ياـهزاین  دنتـسه و  ناـمزاس  يا  هفیظو  ياـهزاین  نیماـت  وزج  ار  لوا 
تمالـس ج )  ( 4  ، 1384 دـهاج ،  دـنریگ ( . یم  رارق  هعـسوت  دـشر و  ياهزاین  نیمات  بوچراـچ  رد  هلئـسم  لـح  یگتـسیاش  يراـگزاس و 

مزال تارییغت  داجیا  يارب  تیقالخ  فاطعنا و  تیلباق  ياراد  - 2 تسا دامتعا  لباق  تاعالطا  هلدابم  رد  - 1 هداز سابع  هاگدید  زا  ینامزاس 
سرت زا  يدازآ  یلخاد و  تیامح  - 4 تسا دهعت  یگناگی و  ياراد  نامزاس  فادها  هب  تبـسن  - 3 تسا هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  بسحرب 

هب هقالع  ياج  هب  هداد و  شهاک  ار  فاطعنا  تیلباق  دناسر ، یم  بیـسآ  ملاس  بوخ و  طابترا  هب  دیدهت  اریز  دروآ ، یم  مهارف  ار  دیدهت  و 
داـعبا و ساـساربیچتعاس  هاگدـید  زا  یناـمزاس  تمالــس  2)د )   ، 1384 دــهاج ،  دــنک ( . یم  کـیرحت  ار  دوـخ  زا  تظاـفح  ماـظن ، لـک 

نامزاس ياهیگژ  ــ یو یچتعا  ـ ـس دـنلئاق ، ملاس  ياهنامزاس  يارب  نارگید  زنوسراپ و  سیرجرآ ، یناوویجرـس ، سینب ، زلیام ، هک  ییاهیگژیو 
فادـها تهجرد  اهتیلاعف  هیلک  تسا و  نشور  نامزاس  ناـنکراک  تیرثکا  يارب  هسـسوم  فادـها  - 1: دـنک یم  نایب  ریز  حرـش  هب  ار  ملاس 

؛ دنتـسه لکـشم  درومرد  دوخ  تارظن  مالعا  هب  دـنم  هقالع  دـننک و  یم  قلعت  ساسحا  نامزاس  ه  ـــ تبـسن ب ناـنکراک  - 2 دریذپ یم  ماجنا 
یم فرطرب  هنانیب  عقاو  لاعف و  تروص  هب  دوجوم  تاناکما  بوچراچ  رد  لئاسم  - 3 دوش یم  مادقا  ینیب  شوخ  اب  اهنآ  لح  هب  تبسن  ار  ـ یز

دـننک و یم  يراکمه  رگیدـکی  اب  یمـسر  ماقم  ناونع و  زا  غراـف  یمـسرریغ و  تروص  هب  تـالک  ــــ ـشم لـح  تهج  رد  ناـنکراک  دوش .
یم رارق  لاوسدروم  ار  هسسوم  سیئر  تارظن  اه و  هتساوخ  یتح  دننک و  یم  رکف  هنوگچ  الاب  حطـس  ناریدم  دننیبب  هک  دنتـسین  نیا  ریگرد 
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م ــــ جح تاعالطا ، دوجو  تیلوئـسم ، ساسحا  ییاناوت ، لیبق  زا  یلماوع  ساـسارب  هسـسوم  ییاراـک  شیازفا  يارب  يریگ  میمـصت  - 4 دنهد
درکلمع و يرگن ، هدنیآ  اهتیعقاو ، ساسارب  هسسوم  رد  يزیر  همانرب  - 5 دریگ یم  تروص  یقطنم  لیلحتو  هیزجت  بسا و  ــــ نم نامز  راـک ،

تکرا ـــ ـشم طـسوت  تیلوئـسم  لوبق  رگید ، تراـبع  هب  دراد . دوجو  يراـکمه  ه  ــ یحور درو  ــ نیا م رد  دریگ و  یم  تروص  مظن  يرارقرب 
مارتحا هجوتدروم و  نامزاس  نییاپ  حوطـس  ناـنکراک  یقطنم  ياـه  هتـساوخ  تواـضق و  - 6 دوش یم  هدـهاشم  یبوخ  هب  اـضعا  هیلک  لاـعف 

-8 دوش یم  زین  یناسنا  طباور  یصخش و  ياهزاین  لماش  دنریگ ، یم  رارق  لصف  لح و  یسرربدروم و  هسـسوم  رد  ه  ـــــ یلئاسم ک - 7 تسا
هب لین  ته  ـــ جرد هدـنزاس  يراکمه  کمک و  يارب  هداـمآ  ناـنکراک  دریگ . یم  تروص  هناـبلطواد  دازآ و  تروص  هب  یعاـسم  کیرـشت 

رگیدکی اب  نآ  عفر  يارب  دنک ، دیدهت  ار  هسسوم  ینارحب  هاگره  - 9 دننک یم  يدایز  شالت  اتسار  نیا  رد  و  دنتسه ، هد  ــــ نییعت ش فادها 
اب رثوـم  روـط  هب  دوـش و  یم  یقلت  مهم  يریگ  میمـصت  رما  رد  داـضت  د10 - ـــــــــ نناد یم  نارحب  عفر  هب  فـظوم  ار  دوـخ  هدـش و  دـحتم 

يریگدای - 11 دنراد ار  عقوت  نیمه  زین  نارگید  زا  دنراد و  یم  زاربا  دـننک  یم  سا  ــ ـسحا ار  ه  ــ چنآ نانکراک  ددرگ ، یم  حرطم  ناراکمه 
. دریگ یم  تروص  هدـن  ـــــــ هددای هیـصوت  ییامنهار و  هدـنریگدای و  دوخ  شـشوک  و  قیرط ، ساسارب  يدایز  رادـقم  هب  راـک  ماـجنا  نیح 

راک تفرشیپ  اب  طابترارد  یهور  ـــــــ داقتنا گ دننیب ؛ یم  هعـسوت  يریگدای و  يارب  اناوت  دعتـسم و  درف  کی  ناونع  هب  ار  رگیدکی  نانکراک 
دنراد و قلعت  مارتحا و  ساسحا  رگید  ــــــ کی هب  تبسن  نانکراک  تسا و  دوهـشم  ًالماک  راتفر  رد  تقادص  دریگ ؛ یم  ماجنا  يداع  روط  هب 
رد روضح  دننک و  یم  تکراشم  اهتیلاعف  رد  هقالع  باختنا و  ساسارب  دنتسه . كرحتم  ًالماک  نانکراک  - 12 دننک یمن  سح  اهنت  ار  دوخ 

عقاوم رد  دوش و  یم  لاـمعا  هسـسوم  رد  يریذـپ  فاـطعنا  تروص  هب  يربهر  تیریدـم و  - 13 تـسا شخب  تذل  مهم و  ناشیارب  هسـسوم 
نیب رد  لباقتم  تیلوئـسمو  يدازآ  داـمتعا ، سح  - 14 دهد یم  قیبطت  طیحم  تارییغت  اـهتیعقوم و  اـب  ار  دو  ــ ناـمزاس خ تیریدـم و  موزل ،

هب کـسیر  لوبق  - 15 تیمها مک  ییاـهزیچ  هچ  تسا و  مهم  ناـمزاس  يارب  ییاـهزیچ  هچ  هک  دنتـسه  فقاو  دارفا  تسا . داـیز  ناراـکمه 
تاهابتشا زا  دیاب  دارفا  هک  تسا  دقتعم  هسـسوم  - 16 تسا هسسوم  نانکراک  تیریدم و  لوبقدروم  رییغت ، هعسوت و  طیارـش  زا  یکی  ناونع 

دوش و یم  هداد  صیخشت  تیروف  هب  هسسوم  رد  فیعض  درکلمع  - 17 تسا هتشاد  راک  رد  یتارثا  یتاهابتشا  نینچ  هک  دنریگب  دای  هتشذگ 
میظنت يروط  اهلمعلاروتسد  اه و  یشم  طخ و  ینامزاس و  تخاس  - 18 ددرگ یم  ماد  ــــــ قا نآ  عفر  يارب  یعمج  هتسد  بسا و  ــ نم روط  هب 
تخاس نمضرد  دنک . نیمضت  تدمدنلب  رد  ار  هسسوم  تمالـس  اقب و  هدرک و  کمک  فیاظو  ماجنا  رد  ار  نانکراک  دناوتب  هک  تسا  هدش 
یطیحم طیارش  اب  ار  دوخ  دناوتب  ه  ــ سسوم ات  دنک  یم  رییغت  موزل  دراوم  رد  نا  ــ مزاس يا  ــــــــــ یـشم ه طخ  اهلمعلاروتـسد و  ینامزا ، ــ س

ياهـشور تسا . دوهـشم  يدایز  رادقم  هب  تاراکتبا  تاعادبا و  دراد و  دوجو  هدنزاس  كرحت  مظن ، رب  هوالع  هسـسوم  رد  - 19 دهد قیبطت 
رازاب تارییغت  تاناکما و  اب  ار  دوخ  تعرـس  نامزاس ، - 20 دوش یم  هتـشاذگ  رانک  ییاراک  مدع  تروصرد  هتفرگرارق و  لاوسدروم  یتنس 

تیلوئسم و نیب  - 21 دنراد هدنیآ  ینیب  شیپ  رد  یعـس  نانکراک  و  دهد ، یم  قیبطت  تسا  هسـسوم  تامدـخ  ای  تالوصحم و  رادـیرخ  هک 
 ، 1384 دـهاج ،  دوش ( یم  ما  ـــــــ جنا تعرـس  هب  رامیب ، یـسارکوروب  نتـشادن  لیلد  هب  هسـسوم  روما  دراد و  دوجو  یقطنم  لداعت  رایتخا 

2 نامزاس تعفنم  يدنمدوس و  شهاک   - 1 لگنیلک ندیال و  هاگدید  زا  ینامزاس  فعض  نارظنبحاص  هاگن  زا  ینامزاس  فعض   داعبا  - 4(2
دهعت نادـقف   - 5 نامزاس یلاـع  حوطـس  رد  تامیمـصت  همه  ذاـختا   - 4 زاب یطابترا  ياـه  لاـناک  نادـقف   - 3 ناـنکراک تبیغ  شیازفا  - 

طـسوت نامزاس  رابتعا  نتـشاگنا  هدـیدان   - 7 ناـنکراک رد  شزیگنا  هـیحور و  زا  ینییاـپ  حوطــس  دوـجو   - 6 نامزاس هب  تبـسن  ناـنکراک 
نانیمطا اب  برجم و  ناتسود  نادقف   - 10 هدش يدنب  هتـسد  مظنم و  فادها   - 9 نامزاس رد  یقالخا  ياهراتفر  دوجو  نادـقف   - 8 نانکراک

 ، 1384 دـهاج ،  نامزاس ( نانکراک  نیب  دامتعا  نادـقف   - 12 يا هعـسوت  یـشزومآ و  ياه  همانرب  نادقف   - 11 نامزاس رد  ناـنکراک  يارب 
ياـفیا تهج  رد  يرادا  ماـظن  ياـه  يدـنمناوت  تیوقت  زا  تسا  تراـبع  يرادا  لوحت  زا  فدـه  يرادا  لوـحت  موـهفم  ( 1 يرادا لوحت  (3

ياهتبلباق اه و  يدـنمناوت  اه ، شقن  قابطنا  يرادا ، لوحت  زا  فدـه  رگید  يریبعت  هب  ای  تلود و  یل  ــــــــــــ عف شقن  فئاـظو و  دـمآراک 
اب بسانتم  يرادا  ماظن  رد  لوحت  داـجیا  يزاـس و  نیون  عوضوم  دـشاب . یم  يرورـض  هعـسوت  يارب  یتاـیح و  يرما  هک  تسا  يرادا  ماـظن 
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تکراشم نوچمه  يددعتم  ياهدـنیارف  يرادا  لوحت  . دـشاب یم  هعماج  ياه  هتـساوخ  ققحت  ياتـسار  رد  يژولونک  ـــــــــ ياه ت تفرـشیپ 
نادرمتلود ییوگخساپ  ناریدم ، نانکراک و  يزاسدنمناوت  تارایتخا ، ف و  ـــ یاظو بسانت  يرادا ، ياهراتخاس  حالصا  نانکراک ، یمومع 

(2  ( 2  ، 1387 هداز ،  داتسا  . ) دنک یم  لابند  ار  یتاعالطا و ...  ياه  ویش ه  هعـسو  ــــ يرادا و ت ماظ  ــــــ رب ن تراظن  نادنورهـش ، لباقم  رد 
طبترم يارب  تیریدم  فرط  زا  هدش  یحارط  یگنهامه  تالماعت و  زا  ییوگلا  هک  ینامزاس : راتخاس  فلایرادا )  لوحت  رد  يدیلک  رصانع 

ياهشور لیاسو  رازبا و  شناد ،  لماش  يروانف :  ب )   . تسا ینامزاس  ياهفده  هب  ندش  لئان  روظنم  هب  اههورگ  دارفا و  فیاظو  نتخاس 
داجیا روظنم  یناسنا :  يورین  ج )   . دریگ یمراک  هب  دوخ  تامدـخ  عیزوت  تـالوصحم و  دـیلوت  يارب  ناـمزاس  کـی  هک  تسا  راـک  ماـجنا 
روظنم هب  تسا . يراک  فیاظو  ماجنا  يارب  موزل  دروم  راتفر  اه و  تشادرب  اهکاردا ،  اهتراهم ،  حالـصا  راـک ، طـیحم  رد  دارفا  ینوگرگد 
شخب رد  ینوگرگد  يروانف ،  ینامزاس و  راتخاس  لیبق : زا  ینامزاس ، رـصانع  رگید  رد  هتفرگ  تروص  ياهینوگرگد  ریثاـت  نازیم  شیازفا 

كرتشم ياهرواب  اهدـهعت و  اهـشزرا ، زا  يا  هعومجم  ینامزاس ،  گـنهرف  زا  روظنم  یناـمزاس :  گـنهرف  د )   . تسا مزـال  یناـسنا  يورین 
شیازفا فلایرادا )  لوحت  ياهفده  (3  ( 4  ، 1387 يدارمریپو ،  ینایکروپ   ) دهد یم  دنویپ  مه  هب  ار  نامزاس  کی  ياضعا  هک  دـشابیم 
هعـسوت جنامزاس )  رد  هناقالخ  ون و  ياهلح  هار  هعـسوت  داجیا و  بنامزاس )  گنهرف  دارفا و  يژتارتسا ،  اهدـنیارف  راتخاس ،  نیب  يراگزاس 

نامزاس و هلئـسم  لح  ناوت  تیوقت  يارب  تدـم  ینالوط  یـشالت  ینامزاس  دوبهب  هک  دراد  یم  نایب  لدـن  چـنرفنامزاس و  يزاـسون  ییاـناوت 
زا يریگهرهب  و  رگهلخادم )  ) هدنهدرییغت لماوع  زا  هدافتسا  اب  يریذپ  تکراشم  گنهرف  رثوم و  تیریدم  رب  ینتبم  نآ  ياهدنیارف  يزاسون 
هب یخیرات  یهاگن  ... یمومع باختنا  هیرظن  هاگدید  زا  یتلود  تاحالـصا   ( 2  ، 1387 يدارمریپو ،  ینایکروپ  تسا ( . يراـتفر  ش  ـــــ ناد
 ، يرادا راـتخاس  رد  لوـحت  ترورـض  یموـمع و  باـختنا  هـیرظن  يدـهم .  دیــس  یناوـلا ،  - 1 عباـنم ...... ناریا يرادا  ماـظن  تـالوحت  ریس 

یتلود شخب  رد  لوحت  يژتارتـسا  نسح .  يدـهم و  دیـس  درف ، ییاـناد  یناولا و  زیئاـپ 782 - هرامش 23 ،  تیریدم ،  تاعلاطم  همانل  ــ ـصف
راــــکهار تیاـــــس  يرادا ، لوــــحت  مــــیرم .  هداز ،  داتـــــسا  ریت 853 - هرامــــش 17 ،   ، را ــ تفر روــــشناد  هماــــنهامود  ناریا ،

داسف اـب  هزراـبم  روظنم  هب  يرادا  راـتخاس  رییغت  موزل  تیآ .  يرقاـب ، خـیرات 20/4/874 -  ( ، www.mgtsolution.com) تیریدم
 . نیرــسن دوعـــسم و  يدارمریپ ،  یناــیکروپ و  - 13875 رهم  ( www.gio.ir  ) روـشکلک یــسرزا  ـــــــــــ ناـمزاس ب تیاـس  يرادا ، 

، ریبدت همانهام  ینامزاس ، تمالـس  یلعنیـسح .  دـهاج ، - 876 دادرم هرامـش 195 ،  ریبد ،  ـــ هماـنهام ت یناـمزاس ،  لوحت  يزاسدـنمناوت و 
هب يدرکیور  دمحا .  يرادرـس ، - www.sci.org.ir)  )8 ناریا رامآ  زکرم  تیاـس  يرامآ 1386 ،  همانلاس  - 847 دادرم هرامش 159 ، 
www.gio.ir روشک ((  لک  یسرزاب  نامزاس  تیاس  يرادا ،) یسانش  بیسآ  یسررب   ) هعسو ـــ لاح ت رد  ياهروشک  يرادا  ياهراتخاس 
: عبنم تشر   دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یتلود  تیریدم  دشرا  یسانشراک  ناریا ... یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  دنس  دادرم 13809 - ، 

یملع تالاقم  هاـگیاپ  میظنت : هیهت و   www.system.parsiblog.com تیریدم یملع  تالاقم  هاگیاپ  وضع  طسوت  هدـش  لاسرا 
www.SYSTEM.parsiblog.com تیریدم

ینید مسیلارولپ  یفنم  ياهدمآ  یپ 

يوبن ناوخا  مساق  هدنروآ : دیدپ  ؟ دنمادک
 ، دـنراد يوصق  تیاغ  قلطم و  تقیقح  زا  يا  هرهب  نایدا  همه  هدوبن ،  يا  هژیو  نید  رد  يراگتـسر  تقیقح و  هکنیا  ینعی  ینید  مسیلارولپ 

نایم زا  لطاب  قح و  عازن  ساسا  نیا  رب  دـشاب . ناسنا  يراگتـسر  تاجن و  هیام  دـناوت  یم  اهنآ  زا  کی  ره  ياـه  هماـنرب  زا  يوریپ  هجیتن  رد 
اه و  عازن  اه و  تموصخ  هتسب ، رب  تخر  نایدا 

ناج طسوت  ریخا ، ياه  ههد  رد  یحیـسم ،  ناهج  رد  ینید  مزیلارولپ  . دـنهد یم  ییوسمه  یلدـمه و  هب  ار  دوخ  ياـج  زین  ینید  تـالداجم 
نایدا ددعت  حالطصا  یـسانش ،  رادیدپ  رظن  زا  تسا : هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  هدربمان  تسا .  هدش  جیورت  ای  حرط و  1922م ) دلوتم  ) کیه
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زا کـی  ره  تاـعرفتم  زا  یترثـک  ننـس و  ددـعت  رگناـیامن  ناـیدا  خـیرات  هک  تیعقاو  نیا  زا  تسا  تراـبع  هداـس  روـط  هب  ینید ) ترثـک  ) 
نیا اـهنآ .  بیقر  فلتخم و  يواـعد  اـب  تساهتنـس ، نیب  طـباور  زا  صاـخ  هیرظن  کـی  هب  رظاـن  حالطـصا  نیا  یفـسلف ،  رظن  زا  تساـهنآ .

یهولا زومرم  ییاغ و  تقیقح  کی  زا  توافتم  ياه  تشادرب  هدنهد  لیکـشت  ناهج  گرزب  نایدا  هک  تسا  هیرظن  نیا  يانعم  هب  حالطـصا 
رـشب خـیرات  رد  یتوافتم  عطقم  رد  کی  ره  هک  دنتـسه  ینید  هبرجت  توافتم  ياهنایرج  فلتخم ،  ناـیدا  : » تسا هتفگ  رگید  ياـج  رد  . دـنا
ینید هبرجت   : » تسا هـتفگ  رگید  ياـج  رد  تـسا .»  هتفاـیزاب  یگنهرف  ياـضف  کـی  نورد  ار  دوـخ  یلقع  یهاـگآدوخ  هدـیدرگ و  زاـغآ 

هبرجت زا  يروص  ناهج  رگید  گرزب  نایدا  هک  اج  نآ  زا  تسا . لاعتم  قح  هب  یکیبل  هکلب  تسین ، یلیخت  فرـص  ینکفارف  کـی  یحیـسم 
هک منک  رواب  مریزگان  دنهد ،  یم  ناشن  رـشب  یگدنز  رد  ار  يونعم  یقالخا و  تارمث  زا  یناسکی  عون  و  دـننک ، یم  شرازگ  ار  لاعتم  قح 
هب توافتم  يوحن  هب  تسا و  یناسنا  میهافم  هکبـش  يارو  هک  ییاغ  یهلا  تقیقح  کی  هب  نم  اذل  و  دـنا ، لاعتم  تاذ  يوگ  کیبل  زین  اهنآ 

، دوش یم  هداد  ناشن  یتوافتم  شنکاو  نآ  هب  تبـسن  گرزب  ینید  ياه  تنـس  بوچراچ  رد  یگدنز ،  رد  نیاربانب ،  دـیآ و  یم  رد  هبرجت 
ياه هویـش  کسانم ،  سدقم ،  نوتم  تاداقتعا ،  ینید ،  هبرجت  هنیمز  رد  يدعب  دـنچ  یلاکـشا  هک  دنتـسه  ییاه  تیلک  نایدا  مراد . ناعذا 

هب ینید  مسیلارولپ  دـنریگ .»  یم  لکـش  دراد ، یناسنا  تایح  رب  ییاغ  تاذ  هک  يریثأت  اب  بساـنتم  اـهنآ  همه  اـما  دـنراد ، هریغ  یگدـنز و 
رب هک  دراد  یفنم  ياهدمآ  یپ  یخرب  دنراد ،» تقیقح  اه  نآ  همه ي  هک  نیا  هب  داقتعا  نوگانوگ و  ياه  نید  نتخانش  تیمسر  هب   » يانعم

ینتساکان و نیابت و  هب  نتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  عونت  رثکت و   ) مسیلارولپ : » دنا هتفگ  مسیلارولپ  ناراداوهنیـضیقن  عامتجا  - 1: میرامش یم 
ياهطارـص تسا {. دیدج  رـصع  هب  قلعتم  نآ  ینونک  لکـش  هب  نداد )... اوتف  نایمدآ ، ياه  هبرجت  اه و  نید  اه و  گنهرف  يریذـپان  سایق 

نیا دیاب  تسین و  دحاو  رما  هب  لیوحت  لباق  ور ، چیه  هب  هک  میتسه  ور  هبور  یعونت  اب  لاح  ّيا  یلع  ص 2 } . شورس ، میرکلادبع  میقتسم ،
انعم و تبثم ، مسیلارولپ  ص 5 } . نامه ، میشاب {». هتشاد  هیرظن  عونت  ثودح  لوصح و  يارب  میریگن و  هدیدان  میروآ و  باسح  هب  ار  عون 

. { ص 01 نامه ، دـنراد {. یتاذ  نیابت  ینعی  دنتـسه ؛ ریثک  ًاعقاو  دوجوم  ياه  بیقر  اه و  لیدـب  هک ، نیا  نآ  دراد و  مه  يرگید  هشیر ي 
هاـگرظن هکلب  ناـیدا ، ناوریپ  هاـگرظن  هن  مه  نآ  هاـگرظن ، فـالتخا  هکلب  تسین ، لـطاب  قح و  فـالتخا  دوهج ، ربـگ و  نمؤم و  فـالتخا 

اـه و مـهف  ینید و  ياـه  هـبرجت  ناـیدا و  يارب  يزرم  چـیه  درکیور ، نـیا  هـب  هجوـت  اـب  . { ص 6 ناـمه ، تسا {. مـالَّسلا  مهیلع  ناربماـیپ 
لیلحت و دنناد {. یم  قح  ار  نایدا  همه ي  دنرادنپ و  یم  قح » یحو  نیع   » ار همه  ینعی  دنتسین ؛ لیاق  هدش ، هتخانش  تیمسر  هب  ياهریسفت 

نیفرط هک  تفریذـپ  ناوت  یم  میـسرپ : یم  دـنراد ، لباقت  رگیدـکی  اب  ناـیدا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  . { 37 صـص 17 -  ینید ، مسیلارولپ  دقن 
ناناملـسم و  ) هناگی يادـخ  و  نایتشترز )  ) تیونث و  نایحیـسم )  ) هناگ هس  میناقا  هب  داقتعا  ایآ  هنومن ، يارب  دنـشاب ؟ حیحـص  قح و  ضیقن ،

عامتجا هب  اریز  درک ؛ لمح  ار  ضقانتم  ياه  لومحم  ناوت  یمن  دحاو ، عوضوم  رب  هک  تسا  راکـشآ  تسا ؟ حیحـص  قح و  همه  نایدوهی )
مه رگا  تسین . هناـگ  هس  هناـگود و  هک  تساـنعم  نادـب  تسا ، دـحاو  هناـگی و  أدـبم ، مییوگ  یم  یتـقو  ور ، نیا  زا  دـماجنا . یم  نیـضیقن 

ابزادـنارب شیوخ  مسیلارولپ  - 2. تسا راکـشآ  نآ  نالطب  هک  میا  هتفریذـپ  ار  نیـضیقن  عاـمتجا  میریذـپب ، ار  اـهاعدا  نیا  همه ي  میهاوخب 
نتـشادنپ قح  مزلتـسم  هیرظن ، نیا  شریذپ  اریز  تسا ؛ زاس  ناریو  دوخ  مسیلارولپ  هک  تفگ  ناوت  یم  مسیلارولپ ، نایعدـم  ياعدا  هب  هجوت 

باتک هلجم ي  داشر ، ربکا  یلع  ینید ، مسیلارولپ  یمالک  یفسلف -  مزاول  دننک {. یم  ضقن  ار  مزیلارولپ  اه  نآ  هک  تسا  بیقر  ياه  مارم 
دزن هچ  نآ  مسیلارولپ ، ینابم  رب  انب  تسا . راوتـسا  کش  یفن و  نیقی و  رب  هک  تسا  یبلق  دقع  نامیانامیا ، عانتما  - 3 . { ص 89 ش 4 ، دقن ،

هب دـشاب ، نایم  رد  یتسرد  مهف  مه  رگا  دنـشاب . طلغ  اطخ و  تسا  نکمم  زین  اـه  مهف  نآ . نتم  نطب و  هن  تسا ، نید  رـشق » مهف و   » تساـم
زین ام  ياه  ضرف  شیپ  دنتسه -  لایس  هک  هفسلف -  ملع و  رد  رییغت  اب  دنشاب . تسرد  دنناوت  یمن  اه  نآ  همه ي  اه » مهف  یتاذ  نییبت   » لیلد

رد هفـسلف و  ملع و  هک  مینک  ضرف  رگا  هتبلا  دـهد . یم  ریاغم  مهف  هب  ار  دوخ  ياج  تماـص ، نتم  زا  اـم  مهف  نینچ  مه  دوش . یم  نوگرگد 
هزومآ اه و  هرازگ  رمالا  سفن  كرد  ینایحو و  نتم  مهف  ام ، مهف  اریز  درادـن ؛ قّدـصم  قداص ، مهف  دـنامب ، تباث  دـبا  اـت  اـم  مهف  نآ ، یپ 

اب دروخرب  هنوگ  نیا  دوب . دـهاوخن  ام  ياه  ضرف  شیپ  اه و  شـسرپ  اـهراظتنا و  كاوژپ  زج  يزیچ  اـم  مهف  لـصا ، رد  تسین . ینید  ياـه 
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نوتم نتشادن  تیّجح  - 4. دوش یم  انب  نیقی  هیاپ ي  رب  نامیا  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  نامیا  اب  هک  دـماجنا  یم  تیکاکـش  هب  نید  هلأـسم ي 
زا ام  تفایرد  اریز  دوش ؛ یم  طقاس  تیجح  زا  ینید  صوصن  نوتم و  رهاظ  بیترت ، نیدبینید  ياه  هرازگ  هب  لمع  ندـش  رابتعا  یب  ینید و 

تفایرد تروص ، ره  رد  ینعی  تسا . ام  ياه  ضرف  شیپ  اه و  شـسرپ  اهراظتنا ، باتزاب  ای  نیع  نهذ و  یطاـعت  هدروآرف ي  صوصن ، نیا 
اوتف ، » مسیلارولپ اریز  دـش ؛ دـهاوخ  رابتعا  یب  ینید ، ياه  هرازگ  هب  لمع  ساـسا ، نیمه  رب  دوب . دـهاوخن  تّجح  زگره  تسا و  نتم  زا  اـم 

« نتشادنپ حالص  حالف و  لها  ار  همه  نایمدآ و  ياه  هبرجت  اه و  نایز  اه ، نید  اه ، گنهرف  يریذپان  سایق  ینتساکان و  ورف  نیابت  هب  نداد 
رواـب فرـص  دراد و  یگتـسب  نآ  قلعتم »  » هب ناـمیا  شزرا  اریز  داد ؛ هیارا  یکـالم  ناوت  یمن  تداعـس ، تاـجن و  يارب  اـنبم ، نیا  رب  تسا .

دنوادـخ نید و  يرگ  تیادـه  شقن  اـب  مسیلاروـلپ  یناـبمنید  هناـیارگ ي  تیادـه  شقن  - 5. دوـش یمن  هدرمـش  شزرا  يزیچ ، هب  نتـشاد 
هبرجت ياهریـسفت  و  تسا ) مسیلارولپ  ینابم  زا  یکی  نیا ،  ) تسا نیاـبتم  عونتم و  ینید  نوتم  زا  ناـیمدآ  مهف  رگا  اریز  درادـن ؛ يراـگزاس 

میهاوخن يا  هدـشان  ریـسفت  هبرجت ي  نید و  مسیلارولپ ،) زا  يرگید  يانبم   ) تسا داضتم  رثکتم و  هرـسکی  زین  ینید  ياه  هبرجت  ناگدـننک 
ص 4. میقتسم ، ياهطارص  دنا {. هدش  فیرحت  یگمه  هتشگ و  نوگانوگ  ياهریـسفت  شوختـسد  اه ، هبرجت  نایدا و  همه ي  سپ  تشاد .

قادصم یب  تیادـه و  باب  ندوب  هتـسب  يانعم  هب  نیا  تسا و  هدوهیب  يا  هشیدـنا  قح ، نید  نید و  رهوج  هب  یـسرتسد  تروص ، نیا  رد  { 
حرطم شسرپ  نیا  اج ، نیا  رد  نامه } . دوب {. دهاوخ  هناحول  هداس  يرادنپ  زین  يراگتـسر  هب  ندیـسر  تسا . یلاعت  قح  يداه  مسا  ندش 

نهذ قح ، یحو  تسا  نکمم  تسناد  یم  دوخ  هک  یتروص  رد  تسا ، هداتـسرف  مدرم  تیادـه  يارب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  ارچ  هک  دوش  یم 
ضرف شیپ  ناربمایپ ، ِصخـش  یحور  ینهذ و  یموق ، طیارـش  زا  نتفریذـپ  ریثأت  اب  ینعی  ددرگ ؟ راتفرگ  اهرظنم » اهرظن و   » هب دوش و  هدولآ 

ياهریسفت سونایقا  رد  ددرگ و  . { 421 صص 221 -  ینید ، مسیلارولپ  دقن  لیلحت و  کیروئت {» طسب  ضبق و   » شوختسد نارسفم ، ياه 
يرشب تفرعم  ره  نوچ  مه  ینید  تفرعم  رد  ، » مسیلارولپ ینابم  ساسا  رب  : تعیرـش یلیطعت  تعدب و  زاوج  - 6. دور ورف  ضقانتم ، نیابتم و 

، میقتـسم ياهطارـص  تسین {». ارچ  نوچ و  قوف  سدقم و  یمهف ، چیه  تسین و  رگید  سک  يارب  يدـبعت  تجح  سک ، چـیه  لوق  رگید ،
اریز دنوش ؛ یم  لیطعت  اه  تعیرش  ساسا ، نیمه  رب  تسا و  نیغورد  ناربمایپ  یپایپ  روهظ  و  تعدب »  » زاوج يانعم  هب  نخـس  نیا  ص 4 } .
همه رد  اه  ناونع  نیا  ریظن  دنتسه . يویند  یهقف و  ًافرـص  ییاه  ناونع  هک  تسا  نمؤم  رفاک و  ناونع  دنک ، یم  ینزهار  اج  نیا  رد  هچ  نآ 

زا دیاب  تسا ، يرهاظ » ياهزیامت   » هک اه  ناونع  نیا  . { 21 نامه ، دراد {. یم  رود  روما ، نطاب  ندید  زا  ار  ام  دراد و  دوجو  اه  تعیرش  ي 
، ینید مسیلارولپ  یمالک  یفسلف -  مزاول  تسین {.» تیاده  تداعـس و  هیام ي  بادآ ، نآ  ای  نیا  هب  ندرک  لمع   » اریز دوش ؛ هتـشادرب  نایم 

هـسسؤم یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ینید ، مسیلارولپ  دقن  لیلحت و  رت ر.ك:1 - شیب  هعلاطم ي  يارب  .501 صص 401 -  ش 4 ، دقن ، باتک 
همحر ینیمخ  ماما  یشهوژپ  هسسؤم ي  هداز ، نیـسح  دّمحم  یـسانش ، نید  36 و 771.2 - صص رـصاعم ، هشیدنا ي  شناد و  یگنهرف  ي 
صـص یمالـسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  یقداص ، يداه  ترثک ،) تقیقح ، نید ، مسیلارولپ  ، ) هشیدـنا ياه  هزات  .ه.3 - للا
تبثم ياهدمآ  یپ  فلا ) . { صص 69 و 501 ش 4 ، دقن ، باتک  داشر ، ربکا  یلع  ینید ، مسیلارولپ  یمالک  یفسلف -  مزاول  49 و 211.4 -

رد هک  يا  هعماج  اب  یمالـسا  هعماج ي  توافت  ب ) دیآ ؟ یمن  تسد  هب  مالـسا  نید  رد  اهدمآ  یپ  نیا  ایآ  تسا ؟ مادـک  ینید ، مسیلارولپ 
یتسیز مه  - 1: زا تسا  ترابع  ینید  مسیلارولپ  تبثم  ياهدمآ  یپ  فلایناخریما ) یلع  ؟ تسیچ تسا ، هدش  هتفریذـپ  ینید  مسیلارولپ  نآ ،
ناوریپ زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  ارادـم و  ینید ،» مسیلارولپ   » تبثم ياهدـمآ  یپ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  اعدانایدا  ناوریپ  زیمآ  تملاـسم 

هب دننک ، یگدنز  مه  رانک  رد  افص  حلص و  تملاسم و  اب  همه  لمع ، ماقم  رد  ینعی  تسا ؛ هعماج  کی  رد  نوگانوگ  ياه  بهذم  نایدا و 
، دوش حرطم  هیرظن  نیا  ناراداوه  يوس  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ینید » مسیلارولپ   » هنوگ نیا  دنوشن . ریگرد  مه  اب  دـنراذگب و  مارتحا  رگیدـکی 

نآرق هنومن ، يارب  تسا . هتشاد  دوجو  مالَّسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  مرکا و  ربمایپ  هریس ي  مالسا و  نید  رد  یقطنم  رت و  لماک  لکش  هب 
بحی هَّللا  نا  مهیلا  اوطسقت  مهُّورَبت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاُقی  مل  نیذلا  نع  هَّللا  مکهنی  :و ال  دیامرف یم  میرک 

امش هدرکن و  راکیپ  امش  اب  نید  رما  رد  هک  یناسک  ّقح  رد  ندیزرو  تلادع  ندرک و  یکین  زا  ار  امش  دنوادخ ، . { 8 هنحتمم ، نیطسقملا {.
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ساسا ربناـیدا  يوگو  تفگ  - 2. دراد تسود  ار  ناگـشیپ  تلادع  دـنوادخ ، اریز  دراد ؛ یمن  زاب  دـنا ، هدـنارن  نوریب  ناتراید ، هناخ و  زا  ار 
یـسانش و تفرعم  طباوض  اب  دنزادرپب و  نایدا  همه ي  ینید  لوصا  یـسررب  هب  ریذپدرخ ، یقطنم و  یـشور  اب  دـیاب  ناراد  نید  شور ، نیا 

یم هک  ناـنچ  دراد ، هراـشا  بلطم  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  دـنبای . تـسد  حیحـص  نـید  هـب  اـت  دـنهدارف ، شوـگ  ناـنآ  هـتفگ ي  هـب  یقطنم 
یم ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه  هد ، تراشب  ار  ناگدنب  سپ  . { 71 و 81 رمز ، هنسحا {. نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رـشبف  : دیامرف

رد هشیمه  نانآ  هک  مینیب  یم  مالَّسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  مرکا و  ربمایپ  هریـس ي  رد  .... دـننک یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین  زا  دـنونش و 
نافلاخم هشیدـنا ي  هب  دـنتخادرپ و  یم  نسحا  لادـج  هب  هرظانم  ماجنا  اب  کین ، قالخا  ردـص و  هعـس ي  اب  دـندوب و  ماـگ  شیپ  هنیمز  نیا 

، ینید مسیلارولپ  تبثم  ياهدـمآ  یپ  زا  رگید  یکی  دـنا  هتفگتیرثکا  تاـجن  - 3 . { ص 271 دـیدج ، مالک  دـنداهن {. یم  مارتحا  شیوخ ،
هک ار  يرایـسب  دارفا  تمایق ، رد  لاعتم  دنوادخ  یلو  تسا ، قح  نید  کی  دـنچ  ره  تفگ : دـیاب  تسا . مدرم  زا  يرتشیب  دارفا  نتفای  تاجن 
یب دوخ ، شـشخب  زا  دنـشاب ، يرگید  ياه  نید  وریپ  دنچ  ره  ار  يرکف  نافعـضتسم  نیا  دنوادخ  ینعی  دشخب ؛ یم  دنا ، هتـشادن  يریـصقت 

، یهلا لدـع  تسا {. ینتفای  ققحت  زین  ینید  مسیلارولپ  رب  هیکت  نودـب  رتشیب ، دارفا  تاجن  شـشخب و  هلأـسم ي  سپ  دراذـگ . یمن  بیـصن 
تبثم ياهدـمآ  یپ  هب  ناوت  یم  ینید ، مسیلارولپ  نودـب  هک  میبای  یم  رد  اه  هتفگ  نیا  هب  هجوت  اب  . { صص 982 و 463 يرهطم ، یضترم 

هک ییاه  هعماـج  - 1: تسا هدـش  هتفریذـپ  ینید » مسیلارولپ   » نآ رد  هک  يا  هعماج  اب  یمالـسا  هعماـج  ياـه  تواـفت  .ب ) تفاـی تسد  نآ 
ياه هعماج  دنک . یم  ییامندوخ  ییارگ ، ّتیبسن  هلیـسو ي  هب  هاگدید  نیادنتـسه  كرتشم  لیاسم  یپ  رد  دنا ، هتفریذپ  ار  ینید  مسیلارولپ 

، یخیرات ياه  ینوگرگد  لیلد  هب  رگید ، يوس  زا  دـنا و  فلاخم  ییارگ  درط  ییارگ و  قالطا  اـب  وس  کـی  زا  یتسیلارولپ ،»  » حالطـصا هب 
سپ دنهن . یم  ناسنا  رایتخا  رد  ار  يراگتسر  هلیسو ي  یقالخا ، ینید و  ياه  هیرظن  یگنهرف و  ياه  هدیدپ  هژیو  هب  زیچ  همه  هک  دندقتعم 
نیا درک . زیهرپ  فالتخا  زا  تشاد و  هجوت  كرتشم  لیاسم  هب  دـیاب  هکلب  دیـشیدنا ، دـیابن  رگیدـکی  تواـفتم  ياـه  هار  اـه و  فـالتخا  هب 

یعقاو و ّتیبسن  ياـه و  هدـیدپ  همه ي  یخیراـت  لّوحت  هب  اـه  هعماـج  نیا  رگا  اریز  درادـن ؛ یهاـگیاج  یمالـسا ، هعماـج ي  رد  درکیور ،
ناراد نید  همه ي  فدـه  رـصانع  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنـشاب . هتـشاد  يداقتعا  يراگتـسر  هب  دـیابن  سپ  دـنراد ، شیارگ  یجراخ 

همه رد  تباث  كرتشمرما و  دنچ  ای  کی  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  دنـشاب ، ریغتم  لوحتم و  ناهج ، ياه  هدیدپ  همهرگا ي  میـسرپ : یم  تسا .
، تروص نیا  ریغ  رد  نوـچ  دریذـپ ؛ یمن  ار  اـه  هدـیدپ  یموـمع  لوـحت  ییارگ ، تیعقاو  دنمـشیدنا  چـیه  نیا ، رب  نوزفا  تفاـی ؟ ناـیدا  ي 

لیدـبت تابثا  هب  ار  نآ  لوحت ، هک  تسا  درکیور  نیا  نابحاص  ییارگ  یبسن  هیرظن ي  دوش ، یم  حـبذ  هیرظن  نیا  اب  هک  يا  هدـیدپ  نیتسخن 
ّتیکاکـش و میرک ، نآرق  مالَّسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  مرکا و  ربماـیپ  هریـس ي  رت ، مهم  همه  زا  ص 071 } . دیدج ، مالک  دـنک {. یم 

متلق اهیف  بیرال  ۀعاسلا  قح و  هَّللادعو  َّنا  لیق  اذا  :و  دیامرف یم  نآرق  دنناد . یم  ریذپ  ناکما  ار  قح  هب  ندیـسر  دننک و  یم  یفن  ار  ّتیبسن 
رد تسا و  قح  دنوادخ  هدعو ي  : » دـش یم  هتفگ  هک  یماگنه  و  . { 23 هیثاج ، نینقیتسِمب {. نحن  ام  انظ و  الا  نظن  نا  ۀعاسلا  ام  يردـن  ام 

نیقی هجو  چـیه  هب  میراد و  هراـب  نیا  رد  یناـمگ  اـهنت  اـم  تسیچ ؟ تماـیق  میناد  یمن  اـم  : » دـیتفگ یم  امـش  تسین ،» یکـش  چـیه  تماـیق 
یم ینتفریذـپ  نید  رهوگ  دوجو  رد  ار  نید  ترورـض  ارگّرثکت ، هعماج ي  یگژیو ، نیا  ساسا  ربنید  لماک  عماـج و  تدـحو  - 2 «. میرادن

، صاخ نید  ره  نانآ ، هتفگ ي  هب  درامـش . یم  يرورـض  نید ، یلاعتم  تدحو  لماک  عماج و  نتـشگ  رادـیدپ  يارب  ار  نایدا  ّرثکت  دـناد و 
دقن لیلحت و  میرمش {. یم  رب  کنیا  هک  دراد  ییاه  لاکشا  زین  نخس  نیا  . دشخب یم  مسجت  ار  يدبا  یلزا و  نید  رهوگ  تاذ و  زا  یـشخب 

نایدا دحاو  رهوگ  نآ ، رب  نوزفا  دنـشاب . هتـشاد  يدحاو  رهوگ  نایدا ، هک  درادن  دوجو  یتنامـض  . { 631 صص 531 -  ینید ، مسیلارولپ 
یتح دبای . موادت  دناوت  یمن  زین  نایدا  رهوگ  دشاب ، هتـشادن  ترورـض  نایدا  يارب  فدص  دوجو  رگا  تسناد  دـیاب  تسین . فشک  لباق  زین 

یم هک  يراد  نید  ناسنا  ره  اریز  مینک ؛ راکنا  ار  فدـص  دوجو  ترورـض  میناوت  یمن  میریذـپب ، ار  نایدا  رهوگ  فدـص و  زیاـمت  اـم  رگا 
یمن ققحت  مسیلاروـلپ »  » هتـساوخ ي هب  یگژیو  نیا  سپ  دـسر . یم  نآ  هب  فدـص ، هار  زا  اـهنت  دـبای  تسد  دوـخ  نید  رهوـگ  هب  دـهاوخ 

قلطم و ّتیجح  - 3 . { 871 صـص 771 -  دیدج ، مالک  دهد {. یم  اوتف  دوخ  رهوگ  فدص و  راصحنا  هب  راچان ، هب  ینید  ره  اریز  دشخب ؛
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ياه هبرجت  رد  یلصا  رـصنع  هس  تسا ، مکاح  ینید » مسیلارولپ   » هیرظن ي هک  ییاه  هعماج  رددرادن  دوجو  ینید  چیه  رد  درف ، هب  رـصحنم 
گنهآ و مه  رگیدکی  اب  رصنع  هس  نیا  رگا  هناربمایپ . رصنع  ینافرع و  رصنع  هنوگزار ، رصنع  زا : تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  رـشب  ینید 
ره رد  دننآ و  يوج  تسج و  رد  نایدا  هک  تسا  یبولطم  نامه  هدیدپ  نیا  دنروآ . یم  مهارف  ینیع » حور  نید   » مان هب  يزیچ  دنوش ، دّحتم 

لیلحت درادن {. دوجو  یصاخ  نید  چیه  رد  درف ، هب  رصحنم  قلطم و  ّتیجح  سپ  تسا . هدیسر  روهظ  هب  نآ  زا  یـشخب  اهنت  یخیرات ، نید 
نوگانوگ ياهریـسفت  هک  هنوگ  نامه  اریز  درادـن ؛ یهاـگیاج  یمالـسا  هعماـج ي  رد  زین  یگژیو  نیا  . { ص 09 ینید ، مسیلاروـلپ  دـقن  و 

رگ هبرجت  يارب  هک  زین  ینید  هبرجت ي  تقیقح  تسا ، رثأتم  دارفا  حور  یعامتجا و  عاـضوا  ّتنـس ، گـنهرف ، زا  ینید  هبرجت ي  هراـبرد ي 
ره رگا  دوب . دنهاوخ  نوگ  هنوگ  توافتم و  اه ، نآ  ریـسفت  دننامه  ینید  ياه  هبرجت  هجیتن ، رد  دریذپ . یم  ریثأت  اه  نآ  زا  دیآ ، یم  دـیدپ 
نآ زا  یـشخب  هب  ینید  ره  مییوگ  یم  دوش و  یم  تاـبثا  تقیقح  نآ  دوـجو  هنوـگچ  دـبای ، یم  تسد  ینیع  حور  زا  یـشخب  هب  اـهنت  ینید 
هب نایدا  یگمه  هک  اعدا  نیا  سپ  دـشاب . هتفای  تسد  رگید  نید  زا  لقتـسم  یتیعقاو  هب  نایدا  زا  کـی  ره  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ هدیـسر 

نایدا همه ي  ياـه  ماـیپ  - 4 . { و 971 صـص 671  دـیدج ، مالک  تسا {. لیلد  نودـب  دـنا ، هدیـسر  تقیقح  کی  نوگانوگ  ياه  شخب 
دننک و یمن  ضقن  ار  رگیدکی  نخس  نایدا ، ینعی  دنراد ؛ يدحاو  ياه  مایپ  یگمه  یهلا  نایدا  یگژیو ، نیا  ساساربدراد  يدحاو  يانعم 

توافت دنراد و  يراد  هشیر  فالتخا  نایدا ، اریز  تسین ؛ ربتعم  زین  یگژیو  نیا  ! دنـسرب هجیتن  کی  هب  نوگانوگ ، نایدا  اب  دـنناوت  یم  مدرم 
رد دوش . یم  میـسقت  نیداینب  یتدـیقع و  هتـسد ي  ود  هب  ینید  ياه  فالتخا  دوش . یم  هدـید  نایحیـسم  ناـیدوهی و  ناـیم  یتح  يراکـشآ 

ياه عوضوم  هک  تسا  نآ  زین  مود  هورگ  ياه  فالتخا  دوش . یم  هداد  تبسن  دحاو  عوضوم  کی  هب  نوگانوگ ، ياه  لومحم  لوا ، هورگ 
 - ب «. تسا یتـسه  أدـبم  دـنوادخ   - » فلا : دـیریگب رظن  رد  ار  هرازگ  ود  نیا  هنومن ، يارب  دروخ . یم  دـنویپ  لوـمحم  کـی  هب  نوگاـنوگ 
.} دـنک یم  میـسقت  دـحوم  ریغ  دـحوم و  هب  ار  اه  نآ  نادـنمرواب  دراد ، دوجو  هنیزگ  ود  نیا  نیب  هک  یفالتخا  «. تسا یتسه  أدـبم  تعیبط  »

نامیا ندوب  روحم  - 5 . { 081 صص 971 -  دیدج ، مالک  ص 061 ؛ ج 3 ، اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، یـضترم  همالع  راثآ ، هعومجم ي 
نامیا هب  ار  دوخ  ياـج  نآ ، رد  ییارگ  تعیرـش  هک  تسا  نیا  ارگرثکت ،»  » هعماـج ي کـی  یگژیو  رگیدـیرادم  تعیرـش  ياـج  هب  ییارگ 

رد ار  يا  هتسب  مگد و  یلمع  یتدیقع و  ياهراتخاس  دندمآ ، دوجو  هب  يا  هعماج  رد  ینید  ياهداهن  اه و  نامزاس  هاگره  دهد . یم  ییارگ 
هک تسا  لاّیس  يا  هبرجت  ینید ، نامیا  لباقم ، رد  دماجنا . یم  نارگید  یفن  هب  هک  دنروآ  یم  دیدپ  ریذپان  فاطعنا  کشخ و  نیناوق  بلاق 

یتدیقع و دض  ماظن  راتخاس  موسر و  بادآ و  تروص  هب  ار  تعیرش  ناوتب  رگا  دراد . لکشم  زین  یگژیو  نیا  . دماجنا یمن  نارگید  یفن  هب 
بسانتم یگنهرف  هعماج و  اب  نید  لایس  تروص  نیا  دشاب ، راگزاس  ینید ، ینامیا و  هبرجت ي  اب  لاّیس ، تروص  هب  هک  درک  هیارا  یعامتجا 

نوچ دبای . یم  يراگزاس  تسا ، هتفای  دـلوت  هعماج ، نآ  رد  هک  ینید  هبرجت ي  اب  نید  بیترت ، نیدـب  تسا . هتفریذـپ  ریثأت  نآ  زا  هک  تسا 
رب عازن  زاغآ  هب  هاگ  نآ  درک . دنهاوخ  ادـیپ  توافت  زین  اه  نآ  ینید  ياه  هبرجت  نایدا و  راچان  هب  دنتـسه ، نوگانوگ  اه  گنهرف  عماوج و 

همه ي ؟6 - تسا ینید  هبرجت ي  نید و  مادک  ِنآ  زا  تقیقح  هب  ندیـسر  يراگتـسر و  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  ینعی  میدرگ ؛ یم 
نیا رد  تسا . ینامـسآ  نایدا  همه ي  نتـسناد  قح  رب  یتسیلارولپ ،»  » عماوج ياه  یگژیو  زا  رگید  یکیدنّقح  رب  یتوافت  چیه  نودـب  نایدا 

، مزییودـنه مزییادوـب ، : دـننام ینامـسآ  ریغ  ياـه  بتکم  هـمه ي  رت ، هدرتـسگ  ياـنعم  رد  یتـح  تیدوـهی و  تیحیـسم ، مالـسا ، هاگدـید ،
هب ور  يراکشآ  یلقع  یقطنم و  نارحب  اب  یگژیو ، نیا  ! دنراد تیمسر  تیناقح و  دننک و  یم  نیمضت  ار  رـشب  يراگتـسر  مسیـسکرام و ...

« ثیلثت ، » مالسا دیحوت »  » شریذپ اب  ناسنا  دنتسه . لاحم  ود  ره  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  داهنشیپ  ار  نیّدض  نیضیقن و  عامتجا  اریز  تسور ؛
ص دیدج ، مالک  دنام {. یمن  هدیـشوپ  سک  چیه  رب  هک  دوش  یم  راچد  يراکـشآ  ییوگ  ضقانت  هب  ادوب ، امهرب و  تیهولا »  » تیحیـسم و
ص 862. یهلا ، لدـع  دـنفلاخم {. نآ  اب  دـصرددص  تحارـص و  هب  یمالـسا ، تایاور  تاـیآ و  زین  نید  نورد  رد  نآ ، رب  نوزفا  . { 881

تفگ تیرثکا و  تاجن  هیرظن ي  رگیدکی ، رانک  رد  نایدا  اه و  بهذم  ناوریپ  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  هصرع ي  رد  اهنت  : يریگ هجیتن  {
رد رت  یقطنم  لماک و  لکـش  هب  تبثم ، ياهدـمآ  یپ  همه ي  لاـح ، نیا  اـب  دوش . یم  هدـید  ینید  مسیلارولپ  زا  يدرکیور  ناـیدا ، يوگ  و 
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اب هراومه  مالَّسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا . هدـمآ  مالَّسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  مرکا و  ربماـیپ  هریـس ي  ینید و  نوتم  میرک ، نآرق  تاـیآ 
، مسیلارولپ ياه  یگژیو  رگید  دـنا . هدیـشخب  ققحت  ار  اهدرکراک  نیا  وکین ، قالخا  ردـص و  هعـس ي  اـب  نسحا ، لادـج  هرظاـنم و  ماـجنا 

ّتیمتاخ اب  ینید  مسیلارولپ  ایآ  . درادن يزاین  اه ، نآ  زا  نتسج  يرای  هب  زین  یمالسا  هعماج ي  تسین و  گنهآ  مه  یمالسا  ینابم  اب  ًالوصا 
 - فلا . مینک یم  زاغآ  ینید  مسیلارولپ  ّتیمتاخ و  موهفم  ود  یـسررب  اب  ار  شـسرپ  نیا  هب  بسانم  خـساپیقمروچ  نسحم  ؟ دراد يراگزاس 

نتـشاد توافت  لیلد  هب  دیاب  ار  ّرثکت  نیا  رظن ، کی  زا  تسا . هدوب  یناوارف  نایدا  ینامـسآ و  ناربمایپ  روهظ  دهاش  يرـشب  خـیرات  : ّتیمتاخ
تعیرش عضو  یهلا ، تناما  نیگنس  راب  نتفریذپ  رد  ناسنا  لّوحت  تمکحریس و  تسناد . یعامتجا  یطیحم و  طیارـش  اه و  ناسنا  دادعتـسا 
نتسشن راب  هب  ناربمایپ و  ندمآ  نامز ، تشذگ  نخس ، رگید  هب  تسا . هتشاد  یلماکت  يدوعص و  ریس  ینامسآ ، ياه  باتک  نداتسرف  ورف  و 

دننامه نایدا  هسردم ي  رد  اه  ناسنا  تسا . هدروآ  مهارف  یبسانم  رتسب  یفیک ، یّمک و  دعب  ود  رد  نایدا  لماکت  يارب  یمدآ ، ياهدادعتسا 
یـسرد داوم  هک  هنوگ  نامه  دنور . شیپ  ماگ ، هب  ماگ  دیاب  رتالاب  ياه  هرود  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنتـسه  ییادتبا  هرود ي  نازومآ  شناد 

خسن مالسا و  دنتسه {. رگیدکی  هدننک ي  لماک  دّیؤم و  زین  ینامسآ  ياه  نییآ  دنرگیدکی ، لّمکم  هیاپ و  سرادم ، نوگانوگ  ياه  هرود 
توافت یناکم ، ینامز و  طیارش  ساسا  رب  یهلا ، نایدا  روهظ  اب  دنچ  ره  ش 38 } . هشیدنا ، ناهیک  یکلمارق ، نادردق  نسح  دّمحم  نایدا ،

نتسج يرود  دنوادخ ، ربارب  رد  ضحم  ندوب  میلـست  اه  نامز  همه ي  رد  نید  حور  یلو  هداد ، خر  یعرف ، ماکحا  ینعی  تعیرـش  رد  ییاه 
ناربمایپ و هب  نامیا  رـشب و  یگدنز  رد  ّرثکت  نیا  شریذپ  اب  . تسا هدوب  یعامتجا ، يدرف و  دُعب  ود  رد  توغاط  اب  هزرابم  يروحم و  دوخ  زا 

مَّلـسو هلآو  هیلع  .ه  للا یَّلـصدّمحم  ترـضح  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  هک  میبای  یمرد  تایاور ، تایآ و  هب  هجوت  اب  دـنا و  هدروآ  هک  ینایدا 
هدـش حرطم  اه  تیاور  نآرق و  رد  مَّلـسو  هلآو  هیلع  .ه  للا یَّلـص  مالـسا  ربمایپ  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  متاخ  تسا . ناربمایپ  متاـخ 

ترضح . { 04 بازحا ، نییبّنلا { . متاخ  هَّللا و  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دُحا  ابا  ٌدمحم  ناک  ام  : دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  . تسا
تیاور . تسا ناربماـیپ  متاـخ  هَّللا و  لوسر  دراد ؛ ّمهم  یگژیو  ود  وا  تسین . امـش  نادرم  زا  کـی  چـیه  ردـپ  هلآو  هیلع  .ه  لـلا یَّلـصدّمحم 
مـالَّسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هب  هلآو  هیلع  .ه  لـلا یَّلـصربمایپ  نآ ، ساـسا  رب  هک  تسا  هدـش  تـیاور  هعیـش  ینـس و  زا  يروهـشم  رایـسب 

، نم زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  یسوم  هب  تسا  نوراه  تبسن  نم ، اب  وت  تبسن  . يدعب ّیبنال  ّهنا  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  : دومرف
هلآو هیلع  .ه  للا یَّلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  مّلسم  هدش ، دراو  هنیمز ، نیا  رد  هک  یناوارف  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  . دوب دهاوخن  يربمایپ 
همه هک  دنیوگ  یم  مسیلارولپ  نارادوهینید  مسیلارولپ  .ب -  تسا توبن  هدـننک ي  متخ  تعیرـش و  نیرخآ  يو ، تعیرـش  ربمایپ و  نیرخآ 
ياه شور  هب  نایمدآ  کیه ، ناج  ریبعت  هب  دنا . قلطم  رما  نآ  زا  یناسنا  هژیو ي  ياه  تشادرب  دحاو و  تقیقح  کی  ياه  هرهچ  نایدا ، ي 
ببس هک  نوگانوگ  ياهریسفت  نیا  تسا . تقیقح  نآ  اب  ییورایور  ریـسفت  نایدا ، سپ  دنا . هداد  ناشن  شنکاو  تقیقح ، نیا  هب  نوگانوگ 

هسـسؤم ي مق ، هداز ، نیـسح  دـمحم  یـسانش ، نید  هب : ر.ك  دراد {. هشیر  یخیرات  یناسنا و  لماوع  رد  تسا ، هتـشگ  نایدا  ینوگ  هنوگ 
يارب هقیلـس  هشیدـنا و  ره  هک  دـنراد  ینوگانوگ  ياه  هقیلـس  اه و  هشیدـنا  اه ، ناسنا  .ه } . لـلا همحر  ینیمخ  ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و 
هیجوت رد  هشیدنا  نیا  نابحاص  . درگنب تراقح  مشچ  هب  رگید  ناوریپ  هب  درادن  قح  سک  چیه  بیترت ، نیمه  هب  تسا . مرتحم  نآ ، بحاص 

دیفم بولطم و  يرما  داصتقا ، تسایـس و  نوچ : مه  ییاـه  هصرع  رد  ییارگّرثکت  مسیلارولپ و  هک  هنوگ  ناـمه  دـنیوگ : یم  دوخ  ناـنخس 
زاـب ًـالماک  هعماـج  رد  ار  ناـیدا  همه ي  روـهظ  زورب و  هنیمز ي  دـیاب  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  دـیاب  زین  گـنهرف  نید و  هصرع ي  رد  تـسا ،
رگید شریذپ  اب  ربارب  یـشزرا  درکراک و  نایدا ، زا  کی  ره  شریذپ  درادـن . دوجو  يرترب  هنوگ  چـیه  نایدا ، نایم  هک  مینادـب  میراذـگب و 
هجیتن . تساـنعم یب  ساـسا و  یب  ًـالماک  نآ ، دـننام  دـب و  بوخ و  صقاـن و  لـماک و  لـطاب ، قح و  هب  اـه  نآ  يدـنب  هتـسد  دراد و  ناـیدا 
غالبا مدرم  هب  هلآو  هیلع  .ه  للا یَّلـصدّمحم  ترـضح  يوس  زا  هک  تسا  یهلا  مایپ  نید و  نیرخآ  مالـسا ، نید  دـیوگ  یم  ّتیمتاخ  : يریگ
ندوب خسان  هکلب  تسین ، یفاک  ییارگ  ّرثکت  یفن  يارب  نخـس  نیا  درک . دهاوخن  روهظ  یتعیرـش ، ربمایپ و  چـیه  نآ ، زا  سپ  تسا و  هدـش 

اور نیـشیپ ، نایدا  هب  يدنب  ياپ  دیدج ، نید  ندمآ  اب  هک  دوش  تابثا  دیاب  ینعی  دوش ؛ تابثا  دیاب  زین  هتـشذگ  نایدا  هب  تبـسن  مالـسا  نید 
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هب ندروآ  نامیا  يارب  ار  باتک  لها  نآرق ، تاـیآ  زا  يرایـسب  اریز  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  تاـیاور  تاـیآ و  هب  هعجارم  اـب  نخـس  نیا  تسین .
نآ هب  دیروایب  نامیا  : » 14 هرقب ، هب {.» رفاک  لوا  اونوکت  مکعم  املاقدصم  تلزنا  امب  اونمآ  و  : » دـننام دـنناوخ ، یمارف  نآرق  ادـخ و  لوسر 
رب يدّدعتم  تایاور  نینچ  مه  دیـشابن } .» نآ  هب  رفاک  نیتسخن  دنک و  یم  قیدـصت  ار  امـش  ياه  باتک  نآ ، هک  یلاح  رد  مدرک ، لزان  هچ 

مهبتک یلع  نمیهملا  یباتک  لعج  لجوزع  هَّللا  نا  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  .ه  للا یَّلـص  مرکا  ربمایپ  هنومن ، يارب  دراد . تلـالد  بلطم  نیا 
ياه باتک  خسان  مکاح و  ّطلـسم و  ارم  باتک  لجوّزع ، دـنوادخ  انامه  . » ص 292 ج9 ، یـسلجم ، رقابدمحم  راونالا ، راحب  اهل {». خسانلا 
مکح زین  لقع  تسا ، هداد  خر  نیشیپ  نایدا  ياه  باتک  رد  هک  ییاه  فیرحت  هب  هّجوت  اب  نآ ، رب  نوزفا  تسا } .» هداد  رارق  هتـشذگ  نایدا 

، رگید يوس  زا  . دـنناسرب دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  تیرـشب  دـنناوت  یمن  هتـشذگ  ناـیدا  اریز  دروآ ؛ يور  دـیدج  نید  هب  دـیاب  هک  دـنک  یم 
نیا ای  دشاب  هتـشادن  لامک  هیعاد ي  دـنادب و  نایدا  متاخ  ار  دوخ  ینییآ ، نید و  تسین  نکمم  ینعی  دـنا ؛ مزالتم  رما  ود  لامک  ّتیمتاخ و 

قح ناـیدا  همه ي  هک  تسا  نیا  ییارگ  ّرثـکت  هیرظن ي  ياـعدا  . دـنکن یفرعم  متاـخ  نید  ار  دوخ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  لاـمک  هیعاد ي  هک 
یلاح رد  دریذپ ، یمن  ار  صقان  لماک و  ای  لطاب  قح و  هب  نایدا  يدنب  هتسد  هیرظن ، نیا  تفگ . نخس  نایدا ، نایم  يرترب  زا  دیابن  دنتسه و 

مـسیلارولپ هنوگچ  سپ  دیوگ . یم  نخـس  مالـسا  نید  يرترب  لامک و  زا  دهد و  یم  رـس  ّتیمتاخ  يادن  حیرـص ، ینایب  اب  میرک  نآرق  هک 
رشن مق ، یلمآ ، يداوج  هَّللادبع  تفرعم ، هنیآرد ي  تعیرش  رتشیب ر.ك:1 - هعلاطم ي  يارب  دشاب {؟ راگزاس  ّتیمتاخ  اب  دـناوت  یم  ینید 

حابـصم یقت  دّـمحم  اه ، شلاچ  اه و  شواک  ش 38.3 - هشیدنا ، ناهیک  یکلمارق ، نادردق  نسح  دّـمحم  نایدا ، خـسن  مالـسا و  - 2. ءارسا
ینید و مسیلارولپ  نایم  . { اردص تاراشتنا  نارهت ، يرهطم ، یضترم  ّتیمتاخ ، - 4. هر ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم ي  يدزی ،

يارب تسا . هدـمآ  دـیدپ  يا  هژیو  ياـنبم  بوچراـچ  رد  هک  تسا  يا  هیرظن  مسیلارولپیهوژپ ، نید  هورگ  ؟ دراد دوـجو  یتبـسن  هچ  یـسایس 
ار مسیلارولپ  لوصا  بوچراچ و  هاگتـساخ ، ارذـگ ، روط  هب  نیا ، رب  انب  تخانـش . ار  نآ  بوچراـچ  دـیاب  هیرظن ، ره  هراـبرد ي  رظن  راـهظا 

يا هشیدـنا  رد  دـیاب  ار  ینید  مسیلارولپ  یـسایس  یقالخا و  لوصاینید  مسیلارولپ  یـسایس  یقـالخا و  لوصا  یـسررب  - 1. مینک یم  یسررب 
دـشر اریز  دراد ؛ هشیر  مسیلاربیل  يرکف  نایرج  رد  مسیلارولپ  تفگ  ناوت  یم  دـش . جـیار  اـپورا ، رد  يدـالیم  نرق 81  زا  سپ  هک  تـسج 

حالصا تضهن  نارود  يا  هقرف  ياه  گنج  رد  یبهذم  بصعت  تفای . شیازفا  یبهذم  بصعت  ّدر  اب  يدالیم  نرق 81  رد  یسایس  مسیلاربیل 
یـشالت هجیتن ي  ینید  مسیلارولپ  . درک ادیپ  شرتسگ  یحیـسم  ریغ  نایدا  اهرواب و  هب  مسیلاربیل  لوصا  نرق 02 ، رد  دوب . هدـش  رهاظ  ینید ،

يا هنوگ  ساـسا  دوخ ، رظن ، نیا  زا  دـنک و  یم  مهارف  یحیـسم  ریغ  ناـیدا  لـمحت  يارب  یحیـسم  تاـیهلا  رد  ار  يذـخأم  هیاـپ و  هک  تسا 
یـسایس هفـسلف ي  رد  هک  ییاه  یتساک  اب  هک  تسا  یتساک  زا  هتـشابنا  اه  نآ  یمالک  بوچراـچ  هتبلا  تسا . ینید  مسیلاربیل  اـی  مسینردـم 

ياه هشیدـنا  یخیرات و  دـشر  یـساسا ، یلک و  طوطخ  اب  اـه  نآ  ییاسانـش  كرد و  يارب  سپ  تسین . طاـبترا  یب  دوش ، یم  تفاـی  لاربیل 
یسایس يژولوئدیا  کی  یفرعم  يارب  زاغآ  رد  مسیلاربیلیسایس  ینید و  مسیلاربیل  هطبار ي  - 2. میوش انشآ  یسایس  ینید و  مسیلاربیل  یلصا 

مـسیلارولپ زا  ینابیتشپ  اب  يدرف  ياه  يدازآ  قوقح و  ارادـم ، لهاست و  رب  یـسایس  مسیلاربیل  تفر . یم  راک  هب  نرق 91 ، رخاوا  ياپورا  هب 
، ادتبا اریز  تفرگ ؛ یپ  ینید  حالـصا  تضهن  ات  دیاب  ار  مسیلاربیل  هک  دنریذپ  یم  اه  لاربیل  رتشیب  دراشف . یم  ياپ  یگدـنز ، ياه  هویـش  رد 

لّمحت نیاربانب ، تفای . شرتسگ  داقتعا ، رواب و  ياـه  هزوح  رگید  هب  سپـس  دـمآ و  دـیدپ  ینید  روما  رد  ینطاـب  روعـش  نادـجو و  يدازآ 
ذخأم هیاپ و  هک  تسا  یلح  هار  ینید ، مسیلارولپ  تسا . هتفرگ  لکـش  یـسایس  مسیلاربیل  ياه  هیاپ  نامه  رب  نید  رد  نوگانوگ  ياـهداقتعا 

نآ درک . فیرعت  ناوت  یم  يرگید  ياه  یگژیو  ساسا  رب  ار  لاربیل  مسیتناتستورپ  یلو  دنک ، یم  مهارف  لمحت  لهاست و  نیا  يارب  یتایهلا 
یعیبط مولع  ياوعد  هب  هجوت  اب  هک  هاگ  نآ  هژیو  هب   ) تیحیسم سدقم  باتک  زا  یتّنس  ریغ  ياهریسفت  شریذپ  . 1: زا دنا  ترابع  اه  یگژیو 

ینابیتشپ رب  يراشفاپ  . 3. تایهلا رد  یلقع  يزادرپ  هیرظن  هب  تبسن  ریگارف  دیدرت  کش و  . 2 (. دشاب هتشاد  هراب  نیا  رد  یتاعالطا  خیرات ، و 
هبرجت ي کی  نید ، رهوگ  ساسا و  هک  هزومآ  نیا  رب  يراشفاپ  . 4. لوصا نآ  اب  ناسکی  یعامتجا  حالصا  نردم و  یقالخا  لوصا  زا  نید 

ناوت یم  ار  ینید  مسیلارولپ  دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  . يدابع مسارم  ای  ینید  هعماج ي  یعرش ، ماکحا  هدیقع ، هن  تسا ، یصخش  ینید 
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زا یتّنس  ریغ  ياهریسفت  هیارا ي  . 1: دراد ار  ریز  ياه  یگژیو  هک  تسا  لاربیل » مسیتناتستورپ  دنیآرف  ینید ، مسیلارولپ  : » درک فیرعت  نینچ 
يراگتسر ور ، نیا  زا  دزاسب . نکمم  تیحیـسم  نید  زج  يرگید  ياه  هار  زا  ار  يراگتـسر  تاجن و  هک  نیا  يارب  سدقم ، باتک  اهرواب و 

.3. تیحیـسم ياهرواب  یحیـسم و  نید  نداد  يرترب  يارب  یلقع ، ياـه  لالدتـسا  رد  دـیدرت  . 2. تسا نکمم  زین  رگید  ناـیدا  هلیـسو ي  هب 
هژیو هب  یـصخش ، ناـمیا  رد  كرتشم  لوصا  رب  يراـشفاپ  . 4. بصعت ّدر  لـهاست و  هنیمز ي  رد  نردـم  یقـالخا  لوـصا  هب  ندـیزای  تسد 

هزوـمآ ي يداـبع و  مسارم  ینید ، نوناـق  رد  ناـمیا ، یلمع  ینوریب و  راـهظا  هک  رواـب  نیا  هارمه  هب  ییاـهن ، رما  قـح و  هب  ینورد  شیارگ 
ینید مسیلارولپ  همـشچرس ي  یـسایس  مسیلاربیل  یـسایس و  مسیلاربـیل  همـشچرس ي  مسیتناتـستورپ  نیارباـنب ، . دراد یعرف  تیمها  یتاـیهلا ،

هسـسؤم ي مق ، لدـناوج ، سگرن  نادرگرب : نزواه ، نگل  دّـمحم  ینید ، ییارگ  ترثک  مالـسا و  رت ر.ك : شیب  هعلاـطم ي  يارب  تسا {.
ناـیم لاربیل ، یـسایس  هیرظن ي  ساـسا  ربینید  مسیلارولپ  یـسایس و  مسیلاربیل  كرتـشم  ياـه  یگژیو  - 3 . { 9731 لوا ، چ  هــط ، یگنهرف 

ندروآ مهارف  يارب  یعاـمتجا و  دادرارق  هلیـسو ي  هب  ار  یمومع  يورملق  دارفا ، دراد . دوجو  یقیمع  زیاـمت  یـصخش ، یموـمع و  يورملق 
زا دـیاب  نید  تسا ، نید  زا  یفلتخم  ياهرواب  اب  نوگانوگ  دارفا  هدـنرادربرد ي  هعماج  نوچ  دـننک . یم  ضرف  كرتشم ، عفاـنم  حـلاصم و 

ياـه تواـفت  ینید ، ياـهرواب  فـالتخا  تسا و  یـسایس  مسیلاربیل  هجیتـن ي  مسیرالوکـس  ساـسا ، نیا  رب  دوش . فذـح  یمومع  يورملق 
رد نید ، هب  یشرگن  نینچ  دنک . یم  يوریپ  یـصخش  يورملق  زا  نید  یعامتجا  هبنج ي  سپ  دوش . یم  هتـشادنپ  يا  هقیلـس  یتخانـشابیز و 

نیدـب دـناد . یم  اهرواب  ندرک  وگزاب  رد  یگنهرف  ياـه  فـالتخا  ار  ناـیدا  فـالتخا  اریز  تسا ؛ هدـش  ریوصت  ینید  مسیلارولپ  هفـسلف ي 
یم هدرمش  یـصخش  دنرادن ، یـساسا  چیه  دنتـسه و  طوبرم  یـصخش  ياه  هقیلـس  هب  هک  يروما  دننام  نایدا  ياه  هویـش  فالتخا  بیترت ،

. دراد هشیر  دارفا  یگنهرف  تیبرت  رد  هک  تسا  یـساسحا  یعوضوم  اهنت  رگید ، نید  رب  نید  کـی  يرترب  یـشرگن ، نینچ  ساـسا  رب  دوش .
نیا رد  مسیلاربیل  مسیلارولپ و  كرتشم  یگژیو  . دریگ یم  مک  تسد  ار  نید  یعامتجا  ياه  هبنج  مسیلاربیل ، دـننامه  مسیلارولپ  تفگ  دـیاب 

نتـشاد هب  دـیابن  سک  چـیه   » هک ار  تقیقح  نیا  اـه  لاربیل  دـننک . یم  يراـشفاپ  ناـمیا ، رب  لـمع  زا  شیب  نید  هراـبرد ي  ود  ره  هک  تسا 
زا دوخ  تشادرب  رد  زین  مسیلارولپ  دـنرادنپ . یم  ینید  يدازآ  هراـبرد ي  یعطق  یمکح  حیرـص و  یناـیب  دوـش ،» روـبجم  یـصاخ  بهذـم 
نآ هب  هجوت  اب  . دـنک یم  لح  اهرواب ، ییاهن  یتشآ  قفاوت و  هار  زا  ار  نآ  لکـشم  دراشف و  یم  ياپ  لمع  زا  شیب  نامیا  رب  نایدا ، فـالتخا 
يا هناگی  هشیر ي  دنتـسه ، یتسیلاربیل  هشیدـنا ي  ياهدـمآ  یپ  زا  یـسایس  ینید و  مسیلارولپ  نوچ  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم  دـش ، نایب  هچ 

مسیلارولپ دوش  یمن  ببـس  میریذپن ، ار  یـسایس  مسیلارولپ  رگا  یلو  دماجنایب ، ینید  مسیلارولپ  هب  تسا  نکمم  یـسایس  مسیلارولپ  دنراد .
، هداز نیسح  دّمحم  یسانش ، نید  رت ر.ك:1 - شیب  هعلاطم ي  يارب  دراد {. توافت  مه  اب  ود  نیا  عوضوم  قلعتم و  اریز  میریذپن ؛ ار  ینید 

زکرم هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  دیدج ، مالک  و 85.2 - صـص 35  .ه ، للا همحر  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم ي  تاراـشتنا 
صص نایورغ ، نسحم  تیناحور ، دادبتسا  ینید و  مزیلارولپ  - 3. لوا چ  ، 9731 مق ، هیملع ي  هزوح ي  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و 

یتقیقح جراخ ، ملاع  رد  نایدا  ترثکیقداص  اضر  . دـییامرف نییبت  ار  نآ  مهم  ياهریرقت  و  ییارگ ) ترثک   ) مسیلارولپ هیرظن ي  . { 06 و 26
هتـشاد یهاگدـید  هچ  دـیاب  رگید ، نایدا  هراـبرد ي  صاـخ  نید  کـی  ناوریپ  هک  دـیآ  یم  ناـیم  هب  شـسرپ  نیا  نآ ، ساـسا  رب  هک  تسا 

ای دوش  یم  ققحم  ینید ، ره  زا  يوریپ  اب  فده  نیا  ایآ  یلو  تسا ، يراگتسر  لامک و  هب  ندیـسر  يراد ، نید  زا  اه  ناسنا  فده  دنـشاب ؟
ترثک . تشاد دـهاوخ  يا  هژیو  هاگدـید  نید ، نآ  رد  هدـش  هتفریذـپ  ياـهرواب  اـب  بساـنتم  ینید  ره  اـه ، شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ریخ ؟

ساـسا رب  تیحیـسم و  رتـسب  رد  هک  تسا  یهاگدـید  هس  زا  یکی  ییارگ ، لومـش  ییارگراـصحنا و  راـنک  رد   { luralism ییارگ _ {
ًاموزل مالـسا  نیبم  نید  هلمج  زا  نایدا  رگید  هاگدید  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رب  دیکأت  سپ  دنا . هدـش  حرطم  تیحیـسم  رد  هژیو  ياهرواب 

كرتـشم ناـیدا  همه ي  رد  یلاـعتم  تقیقح  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  ینید  ییارگ  ترثـک  اـی  مسیلارولپ  . دوب دـهاوخ  هیرظن  هس  نیا  زا  یکی 
هبرجت كرد و  ار  نآ  اه ، گنهرف  اه و  ناسنا  هک  هنوگ  نآ  تقیقح ، و  . { Noumena هسفن _ { یف  تقیقح  نایم  لاح ، نیا  اب  تسا .

حیضوت دنناوت  یم  اهنت  دنیوگ ، یم  نخـس  ییاغ ، تیعقاو  زا  نانمؤم  هک  یماگنه  دراد . دوجو  توافت   . { henomena دننک _ {، یم 
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هدمآ انالوم  يونثم  رد  هک  ناروک  نابز  زا  نآ  فیـصوت  لیف و  ناتـساد  دننام   ) تسا هدش  رادـیدپ  ناشیارب  هنوگچ  تیعقاو  نآ  هک  دـنهدب 
ناسنا ام ، ینعی  درادن ؛ دوجو  ییاهن  رظنم  چیه  دوش و  یم  راب  وا  رب  اهریـسفت  نیا  همه ي  سپ  تسا . یهانتمان  ییاغ ، تیعقاو  اریز  تسا ؛)

، ینید ياـه  هرازگ  دیـسر . ییارگ  ترثـک  هب  ناوت  یم  زین  يرگید  هار  زا  . میتـسه شیوخ  ياـه  گـنهرف  میهاـفم و  دـنب  رد  روک و  ییاـه 
نوگرگد نید ، رهوگ  دراد . یگتسب  اه  ناسنا  يراگتـسر  نتخاس و  نوگرگد  رد  اه  نآ  ییآراک  هب  ناشرابتعا  هک  دنتـسه  ییاه  هراعتـسا 

ادـخ هب  يروحم  دوخ  زا  ار  ناسنا  دـنناوتب  یتقو  ات  دنـشاب  توافتم  رهاـظ  رد  دـنچ  ره  ینید  ياـه  هرازگ  تسا و  ناـسنا  تیـصخش  ندرک 
هب دوجوم  ياه  فالتخا  دـنراد و  يرایـسب  ياه  كارتشا  نوگانوگ ، نایدا  رد  ینید  ياه  هبرجت  دوب . دـنهاوخ  قداـص  دـنناسرب ، يروحم 
،} دوب وا  ياه  هیرظن  هدـش  دای  بلاطم  دور و  یم  رامـش  هب  هیرظن  نیا  ناراذـگ  ناینب  زا  هک  کیه  ناـج  . تساـه گـنهرف  فـالتخا  لـیلد 

صـص 904 و ینید ، داقتعا  لقع و  فلا . : تسا عبانم  نیا  زا  هتفرگرب  دـش ، نایب  مسیلارولپ » هیرظن ي   » ناونع اـب  هک  کـیه  ناـج  هاگدـید 
ش نایک ، هلجم ي  یهاش ، مرخ  نیدـلا  ءاهب  نادرگرب : کیه ، ناج  ناـیدا ، دّدـعت  صـص 95 و 78.ج . ینید ، مسیلارولپ  ثحابم  414.ب .
ار مومع  شریذپ  دروم  لیلد  زونه  و  ص 47 } . ینید ، مسیلارولپ  ثحابم  تسا { هیضرف  کی  اهنت  هیرظن  نیا  هک  دنک  یم  يروآدای  . { 61

هدش انب  ءارقتـسا  هیاپ ي  رب  هیـضرف  نیا  ش 61 } . نایک ، هلجم ي  یهاش ، مرخ  نیدـلا  ءاهب  نادرگرب : کیه ، ناج  ناـیدا ، ددـعت  درادـن {.
رادفرطرپ ياه  بهذـم  ای  رت  کچوک  نایدا  هرابرد ي  هیرظن  نیا  تسا و  هتفرگ  تروص  گرزب ، نایدا  رد  اهنت  هدـش  دای  يارقتـسا  تسا .

، عقاو رد  اریز  تسا ؛ ییارگ  لومـش  یقطنم  همزـال ي  مسیلارولپ  هک  دـیوگ  یم  وا  دوش . یـسررب  هناگادـج  دـیاب  مسینومک  ریظن  رـالوکس 
، میمانب یحیسم  زین  ار  اه  نآ  هک  نیا  هتبلا  دراد . دوجو  يراگتسر  زین  تیحیسم  زا  جراخ  هک  تفریذپ  ییارگ  لومـش  شریذپ  اب  تیحیـسم 

رظن فرصمسیلارولپ  ياهریرقت  رگید  . { صـص 96 و 47 ینید ، مسیلارولپ  ثحابم  تسین {. شیب  ییوگ  هفازگ  کی  کیه ، ناـج  رظن  زا 
دیـس . مینک یم  نایب  ار  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  يا  هدرـشف  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  ياـهدرک  يور  کـیه ، ناـج  هاگدـید  زا 
تسا نآ  رد  رصن  کیه و  ناج  یلصا  توافت  دسر . یم  مسیلارولپ  هب  توافتم  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  یناملسم  نادنمشیدنا  زا  رصن  نیسح 

، نزواه نگل  دمحم  ینید ، مسیلارولپ  تفرعم ، درامش {. یم  یهلا  یحو  ار  نآ  رـصن ، یلو  دناد ، یم  یناسنا  يا  هدیدپ  ار  نید  کیه ، هک 
یم ص 97 } . نامه ، نادـیواج {،» درخ   » بتکم زا  رثأتم  رـصن  رتکد  ص 97 } . ش 42 ، تفرعم ، هلجم ي  یلیلج ، اضردـمحا  نادرگرب :

دنوادـخ لاثم ، يارب  . دریگب لکـش  يا  هژیو  یناسنا  ياه  تیفرظ  اب  بسانتم  ینید  ره  هک  تسا  هدرک  اـضتقا  هنوگ  نیا  یهلا  ریدـقت  دـیوگ 
: دیوگ یم  وا  ددرگ . حرطم  یجنم  ناونع  هب  تیحیـسم ، رد  یلو  دشاب ، ادخ  هدنب ي  یهلا و  يربمایپ  مالـسا ، رد  یـسیع  هک  تسا  هتـساوخ 

ناج يوگو  تفگ  رد  هک  دـینادب  تسا  بلاـج  دوبن ». نید  کـی  زا  شیب  هب  يزاـین  تشاد ، یم  دوجو  يرـشب  هعماـج ي  کـی  طـقف  رگا  »
یلجت ار  دوخ  مالَّسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  دهد  یم  ناشن  اه  شهوژپ  هک  دنک  یم  يراشفاپ  هتکن  نیا  رب  کیه  ناج  رصن ، رتکد  اب  کیه 

اب ناملسم  يدنمشیدنا  ناونع  هب  رـصن  رتکد  لباقم ، رد  دننک . اهر  ار  ثیلثت »  » هدیقع ي دیاب  نایحیـسم  ور ، نیا  زا  تسا . هتـسناد  یمن  ادخ 
نایحیسم دیوگ : یم  دنشاب ، اطخ  رد  لاس  رازه  ود  نایحیـسم  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  تشاد  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نیا  رب  دیکأت 

ره بوچراچ  رد  تایهلا  نانخـس  یخرب  سدقم و  نوتم  کسانم و  ناشیا ، رظن  زا  لاح ، ره  هب  دننک . يراشفاپ  دوخ  یتنـس  هاگدید  رب  دیاب 
، رـصن نیـسحدیس  کیه و  ناج  اب : وگ  تفگ و  نالـصا ، ناندع  ییاغ ، تاذ  موهفم  نایدا و  تفرعم ، تسا {. یهلا  ریدقت  هب  ردـقم  ینید ،

يا ماـیلیو  . » تسا یـسانش  ناـبز  ياـهدرک  يور  مسیلاروـلپ ، مهم  ریرقت  رگید  . { 77 صـص 07 -  ش 32 ، یلیلج ، اضردــمحا  نادرگرب :
هدـنهد تاجن  یـسیع  : » لثم نایدا  ياه  مایپ  : دـیوگ یم  تفرعم ، نامیا و  توافت  ناـیب  اـب  نید ،» رد  تقیقح  اـنعم و   » باـتک رد  نیتسیرک »

لیلد نادب  دنناد ؛ یمن  یجنم  ار  یـسیع  نایدوهی ، رگا  دنتـسین . عمجلا  ۀعنام  یلو  دنتـسه ، توافتم  ییاه  مایپ  تسا ،» میحر  ادخ   » ای تسا »
، مق هیملع ي  هزوح ي  مق ، هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  دـیدج ، مـالک  دـنا {. هدرک  هدارا  ار  یتواـفتم  ياـنعم  یـسیع ،»  » هملک ي زا  هک  تسا 
، هیرظن نیا  ساسا  رب  تفای . ناوت  یم  نیاتشنگتیو » ینابز  ياه  يزاب   » هیرظن ي رد  يرت  نشور  تروص  هب  ار  ریرقت  نیا  . { ص 671 ، 9731

رگیدـکی هب  رظان  ناـیدا ، هاـگ  چـیه  سپ  دوش . یمن  هدـید  هللا »  » هراـبرد ي یمکح  چـیه  تیحیـسم ، رد  دراد . يا  هژیو  میهاـفم  ینید ، ره 
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ش 11 مسیلارولپ ، ینآرق ، ياه  شهوژپ  دراد {. ار  دوخ  هژیو ي  ینابز  يزاب  يا  هنوگ  ینید ، ره  دـننک . یفن  ؛33ر « إر رگیدمه  ات  دنتسین 
رد نیلگز » دراچیر   » ار اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دـماجنا  یم  مسیلارولپ  هب  زین  يرگید  ددـعتم  یناـبم  نیمز ، برغم  رد  تسا  ینتفگ  . { 21 - 

همان ي لصف  لوا  هرامـش ي  رد  يا  هلاقم  رد  باتک  نیا  زا  يا  هدرـشف  تسا . هدرک  يروآدرگ  ینید » دـنچ  تایهلا  کـی  يوس  هب   » باـتک
شورـس میرکلادـبع  ملق  هب  میقتـسم » ياهطارـص   » مان اب  یباتک  رد  نایبرغ  هاگدـید  زا  مسیلارولپ  نینچ  مه  تسا . هدـمآ  هاگـشناد  هزوح و 

.1: درک يروآدرگ  ماـع  هیرظن ي  هس  تحت  ار  روکذـم  ياـهدرک  يور  رثـکا  ناوتب  دـیاش  . تسا هدـش  يروآدرگ  ذـخأم ) ندروآ  نودـب  )
یمن رثکتم  ار  تقیقح  ینعی  تسا . اـه  يریگرد  اـه و  گـنج  زا  يریگ  شیپ  يارب  زیمآ  تملاـسم  یتسیز  مه  ارادـم و  ینعم  هب  مسیلارولپ 

اب هاگدـید  نیا  میناوخ . یم  ارف  حلـص  ارادـم و  هب  یقالخا ، رظن  زا  ار  دارفا  یعامتجا ، یتیعقاو  ناونع  هب  ترثک  شریذـپ  اب  اهنت  هکلب  میناد ،
نیا سپ  یمالک . ای  یفسلف  هن  تسا  یقالخا  مسیلارولپ ، یلک ، روط  هب  درادن . یتافانم  چیه  دنادب ، قح  ار  دوخ  یهورگ ، ره  هک  نخس  نیا 
نید هک  دریذپ  یم  هاگدـید  نیا  ؟2 . ریخ ای  دنـسرب  يراگتـسر  هب  دنناوت  یم  ناراد  نید  همه ي  ایآ  هک  دنک  یم  اهر  خساپ  یب  ار  شـسرپ 

یفالتخا دوجوم ، نایدا  رهوج  رد  دناد . یم  نید  نآ  نوگانوگ  ياه  هرهچ  ار  دوجوم  نایدا  یلو  تسا ، هدـمآ  دـنوادخ  يوس  زا  يدـحاو 
تقیقح نیا  زا  يا  هرهچ  سک ، ره  تسین و  سک  چیه  تسد  رد  نایرع  تقیقح  دـنیآ . یم  دوجو  هب  نید  مهف  رد  اه  توافت  هکلب  تسین ،

ِدوخ تسا ، ّرثکتم  هچ  نآ  ینعی  دوش ، یمن  هتفریذـپ  زین  دـحاو  تقیقح  نآ  یتـح  هاگدـید ، نیا  رد  . 3. دـنک یم  كرد  شدوخ  مهف  هب  ار 
ش مسیلارولپ ، ینآرق ، ياـه  شهوژپ  دوب {. دـهاوخ  مزتلم  عقاو ، نتم  رد  ییارگ  تیبسن  یعون  هب  هیرظن  نیا  بیترت ، نیدـب  تسا . تقیقح 

یشخب درک . هجوت  اه  هیرظن  هنوگ  نیا  نتسشن  راب  هب  رتسب  هاگتساخ و  هب  دیاب  یسانش ، نید  نیون  ياهدرکیور  رد  لاح ، ره  هب  . { 21  - 11
یم رامـش  هب  زورما  برغ  زاین  زین  رگید  یـشخب  تسا . برغ  رد  نید  داهن  هژیو ي  درکلمع  برغ و  ینید  خیرات  لولعم  اهدرکیور ، نیا  زا 

شجنس واه  هیرظن  نیا  رب  يروحم  ناسنا  مسیناموا و  حور  یگریچ  دنتـسه . گنهآ  مه  مسیلاربیل  نوگانوگ  ياه  هبنج  خخز  ؛44 إب دنیآ و 
لیلد نایدا  دّدـعت  ایآ  . دزاس یم  نایامن  ار  اه  هیرظن  نیا  ندوب  يداحلا  هک  تسا  یلیاسم  نیرت  مهم  زا  اه ، نآ  رد  يرازبا  تینـالقع  اـب  نید 

هک نایدا  همه  نیا  نایم  زا  هک  تسا  شسرپ  نیا  خساپ  مسیلارولپ ، ای  ییارگ  ترثکیدمحا  نیـسحدمحم  ؟ تسین ییارگ  ترثک  ّتیناقح  رب 
هک میناد  یم  دنک ؟ یم  نیمضت  ار  وا  يراگتسر  تسا و  رشب  شخب  تاجن  کی  مادک  دنتـسه ، رـشب  شخب  تاجن  اهنت  دننک  یم  اعدا  همه 

یقداص كاپ و  ياه  ناـسنا  ناـیدا ، همه ي  ناـیم  رد  اریز  درک ؛ هئطخت  زین  ار  همه  ناوت  یمن  تسناد و  قحرب  ار  ناـیدا  همه ي  ناوت  یمن 
يراگتـسر هب  يدارفا ، نینچ  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دنـشاب . ربخ  یب  میناد ، یم  قح  ار  نآ  ام  هک  ینید  ياوتحم  زا  دنچ  ره  دـنراد ، دوجو 
يراگتـسر تاجن و  هویـش ي  هار و  کی  اهنت  : »... تسا نینچ  درک ، نایب  رت  لماک  ار  نآ  کیه  ناج  هک  هیرظن  نیا  هدرـشف ي  ؟ دنـسر یمن 

همه ینعی  ص 96 } . کیه ، ناج  ینید ، مسیلارولپ  ثحابم  دنراد {». دوجو  هنیمز  نیا  رد  يّرثکتم  ددـعتم و  ياه  هار  هکلب  درادـن ، دوجو 
ام اهنت  هک  دننک  اعدا  دنناوت  یمن  کی  چیه  تیحیسم  مالسا و  نیاربانب ، نید . کی  اهنت  هن  دنناسرب ، تداعس  هب  ار  رـشب  دنناوت  یم  نایدا  ي 

، تفرعم هّلجم ي  درامـش {». یم  ققحم  نایدا  همه ي  رد  ار  يراگتـسر  لامک و  تیناقح و  ییارگرثکت ، نیاربانب ، . » میتسه شخب  تداعس 
دهاوخ یپ  رد  ار  يراگتسر  لامک و  مه  زاب  دشاب ، لطاب  دولآ و  كرـش  مالـسا ، ياه  هزومآ  رظن  زا  ینید  رگا  یتح  ص 801 } . ش 23 ،

یم ادـج  مه  زا  ار  اه  نآ  ًـالماک  دـناد و  یم  تسرد  ار  ناـیدا  تواـفت  دّدـعت و  تسادـیپ ، شماـن  زا  هک  ناـنچ  مه  ییارگ  ترثک  تشاد !
نیا رد  هک  دنهد  یم  ماجنا  كرتشم  راک  کی  رشب ، يراگتـسر  هار  رد  اه  نآ  یلو  دنراد ، توافت  نایدا  دنچ  ره  : » دیوگ یم  یلو  درامش ،

تیعقاو لاح ، نیا  اب  «. میناد یمن  قح  ار  دوخ  نید  هار و  طقف  ای  میوش  یمن  راچد  نایدا ، زا  يرایـسب  ندوب  قحان  اـی  نـالطب  هب  اـم  تروص 
هنوگ ي ود  هب  ناوت  یم  ار  ینید  ترثک  ، » یترابع هب  درک . روصت  ناوت  یم  ار  دّدـعت  ترثک و  هنوگود  ینامـسآ ، ناـیدا  رد  تسا . نیا  زج 

تعیرش ینید و  ناوریپ  زا  يا  هدع  ای  همه  هک  تسا  تروص  نیدب  ینامسآ  عیارـش  نایدا و  یـضرع  ترثک  درک ... ریرقت  یـضرع  یلوط و 
، دوهی یمیهاربا  نایدا  ترثک ، هنوگ  نیا  لاثم  دننامب . یقاب  نیـشیپ  تعیرـش  رب  هدز و  زابرـس  دیدج  ینامـسآ  تعیرـش  شریذپ  زا  نیـشیپ ،

تعیرش ای  نید  هب  هدومن و  روهظ  رشب  خیرات  لوط  رد  هک  ینامسآ  عیارش  ای  نایدا  زا  تسا  ترابع  یلوط  ترثک  تسا . مالسا  ّتیحیـسم و 
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اریز تسا ؛ نیرفآ  لکـشم  یلمع  هبنج ي  زا  هن  دراد و  تافانم  اه  نید  یناـگمه  تیناـقح  اـب  هن  یترثک  نینچ  تسا . هدـیدرگ  متخ  مالـسا 
یگمه يرظن ، هبنج ي  زا  نیاربانب ، تسا . هتفاین  هار  اه  نآ  رد  یفیرحت  رییغت و  دنا و  يدـیحوت  یهلا و  نایدا ، همه ي  هک  تسا  نیا  ضرف 

روهظ یلاوتم  فلتخم و  ياه  نامز  رد  نوچ  زین  یلمع  هبنج ي  زا  دـنا . هدـمآ  لیان  يراگتـسر  تاجن و  هب  زین  اـه  نآ  ناوریپ  دـنا و  قحرب 
ماکحا زا  یخرب  دیدج ، یهلا  تعیرـش  ندمآ  اب  ینعی  میتسه ؛ ور  هب  ور  خسن  هدـیدپ ي  اب  اج  نیا  رد  تسین . ور  شیپ  یلکـشم  دـنا  هدرک 

ترثک نایدا ، سپ  میرک } . نآرق  دوب {.» دهاوخن  یناسفن  لامک  دشر و  تداعـس و  هیام ي  اه  نآ  هب  لمع  هدش و  خـسن  نیـشیپ ، تعیرش 
دوجو یـضرع  ترثک  رهاظ  رد  دنچ  ره  یترابع ، هب  دنک . یمن  داجیا  یلمع  يرظن و  لکـشم  هنوگ  چیه  یلوط  ترثک  نیا  دـنراد و  یلوط 
یکی اهنت  درادن و  دوجو  یـضرع  ترثک  تقیقح ، نطاب و  رد  سپ  تفرگ . هجیتن  ار  نآ  تیناقح  ناوت  یمن  زیچ  کی  دوجو  زا  یلو  دراد ،

تدـحو و دوخ ، یّلک  حور  رد  نایدا  هنرگو  تسا  نایدا  ياـه  تعیرـش  رد  مینیب  یم  رهاـظ  رد  هک  یترثک  رتشیب . هن  تسا ، قح  ناـیدا ، زا 
نخـس داعم  کی  ادخ و  کی  زا  همه  تسا . ینامـسآ  نایدا  همه ي  كرتشم  یلک و  حور  داعم ، یحو و  توبن ، دـیحوت ، دـنراد . یگناگی 

رد هتبلا  تسا . يراگتـسر  يوـس  هب  تکرح  وا و  یگدـنب  راـگدرورپ و  زا  يوریپ  قـح ، هب  نداد  هجوـت  اـه  نآ  یلک  فدـه  دـنیوگ و  یم 
گظ ؛66س  إب بسانتم  یلمع  ماکحا )  ) تاعورف ییزج و  تاروتـسد  و  . » تسا یعیبط  رما  کی  هک  دنراد  فالتخا  ییزج ، عورف  ماکحا و 

زامن و لثم   ) ییزج عورف  نیا  دـنبای . یم  رییغت  اه  ناکم  اه و  نامز  ياضتقم  هب  یموق  يدرف و  تایـصوصخ  یمدآ و  يّدام  یعیبط و  داـعبا 
ترطف نامه  هجیتن ي  هکلب  دنـشاب ، یمن  نید  لصا  رد  ترثک  بجوم  اهنت  هن  دنتـسه ، نوگاـنوگ  بهاذـم  شیادـیپ  لـیلد  هک  هزور و )...

ش.  8731 چ 1 ، رـصاعم ، هشیدـنا  شناد و  یگنهرف  رـشن  یناـگیاپلگ ، یناـبر  یلع  مسیلارولپ ، دـقن  لـیلحت و  دنتـسه {». دـحاو  تباـث و 
، کـی ره  هک  دـنراد  ددـعت  ناـیدا  تفگ  ناوت  یم  یتروـص  رد  دّدـعت . هن  دـنراد  تواـفت  ناـیدا ، تسا و  یکی  لـصا ، رد  نید  نیارباـنب ، {

ینامـسآ نایدا  دنک . یم  قیدصت  هکلب  دنک ، یمن  ّدر  اهنت  هن  ار  دوخ  زا  شیپ  ياه  تعیرـش  ناربمایپ و  دیجم ، نآرق  دـنک . یفن  ار  يرگید 
یَنب ای  میرَم  ُنبا  یَـسیع  َلاق  ذِا  َو  : دـنا هدرک  دای  وا  زا  متاخ  ربمایپ  مان  هب  هراشا  اب  زا  یتح  هداد و  تراـشب  ار  مالـسا  نید  ندـمآ  زین  نیـشیپ 
اذه اُولاق  ِتانِّیَبلِاب  مُهَءاَج  اّمَلَف  ُدَمحَا  ُهُمسا  يِدَعب  نِم  یتأی  ٍلوسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِتاروَّتلا  نِم  َّيَدَی  َنیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  مُکیلا  هللا  ُلوُسَر  ّینا  لیئارسا 

رآ داـی  هب  ربماـیپ ! يا  . { 2731 ش چ 1 ، ءاـجر ، یگنهرف  رـشن  زکرم  یلمآ ، يداوـج  هللادـبع  تفرعم ، هنیآ ي  رد  تعیرـش  ٌنیبـُم {. ٌرحِس 
هک  ) تاروت باتک  تیناقح  هب  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف ي  نم  انامه  تفگ : لییارـسا  ینب  هب  میرم  رـسپ  یـسیع  هک  ار  یماگنه 

هدژم تسا ، دمحَا  نم ) لیجنا  رد   ) شمان هک  یلوسر  ندمآ  هب  ار  امش  نینچ  مه  مراد . نامیا  تسا ، نم  ربارب  رد  و  هدش ) لزان  نم  زا  شیپ 
دیاب تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا . یلوط  نایدا ، ترثک  هکلب  دـنرادن ، یفانت  نخـس ، رگید  هب  یـضرع و  ترثک  نایدا ، نیاربانب ، ... . مهد یم 

: میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  .ه  للا همحر  يرهطم  داتـسا  ردق  نارگ  دیهـش  زا  ینخـس  نایاپ ، رد  . قیدـصت هن  دـندرک ، یم  یفن  ار  رگیدـمه 
زا یخرب  ناـیمرد  ًاریخا  هک  هشیدـنا  نیا  دـنک . يوریپ  نآ  زا  هک  تسا  مزـال  سک  همه  رب  تـسین و  شیب  یکی  یناـمز ، ره  رد  قـح  نـید  »

یتسردان هشیدنا ي  دنناسکی ، تقو  همه  رد  رابتعا  ظاحل  زا  ینامسآ  نایدا  همه ي  دنیوگ  یم  هک  تسا  هدش  جیار  يرکف  نشور  نایعدم 
رد هک  تسین  انعم  نیا  هب  نخس  نیا  یلو  دنا ، هدرک  توعد  ادخ  کی  فده و  کی  يوس  هب  یگمه  ادخ  ناربمایپ  هک  تسا  تسرد  تسا .

دیاب ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ ، يانعم  هکلب  دریذپب ، دهاوخ  یم  هک  ار  ینید  ره  دناوت  یم  ناسنا  دراد و  دوجو  قح  نید  نیدـنچ  ینامز ، ره 
ناربمایپ دنا و  هدوب  نانآ  لضفا  متاخ و  ًاصوصخ  قحال ، ناربمایپ  رّـشبم  قباس ، ناربمایپ  هک  دنادب  دـشاب و  هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  همه ي 
يربمایپ نامه  تعیرـش  میلـست  ینامز ، ره  رد  هک  تسا  نیا  ناربمایپ ، همه  هب  نامیا  همزال ي  سپ  دنا . هدوب  قباس  ناربمایپ  ِقّدـصم  قحال ،

ربماـیپ نیرخآ  هلیـسو ي  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  ییاهروتـسد  نیرخآ  هب  هّیمتخ  هرود ي  رد  تسا  مزـال  ًارهق  تسوا و  هرود ي  هـک  میـشاب 
یسک رگا  نامز  نیا  رد  تسوا . ناگداتسرف  ياه  تلاسر  نتفریذپ  ادخ و  هب  ندش  میلست  ینعی  مالسا ، مزال  نیا  مینک . لمع  تسا ، هدیسر 
میرک نآرق  دیوجب . ییامنهار  مَّلسو ) هلآو  هیلع  .ه  للا یَّلـص  مالـساربمایپ   ) وا نید  تاروتـسد  زا  دیاب  دیوجب ، یهار  ادخ  يوس  هب  دهاوخب 
همحر ینیمخ  ماما  هسـسؤم ي  تفرعم ، هلجم ي  َنیِرِـساْخلا {؛ َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  دـیامرف : یم 
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«.} دوب دهاوخ  ناراک  نایز  زا  ترخآ  ناهج  رد  وا  دوشن و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیوجب ، ار  ینید  مالـسا  زاریغ  سک  ره  ش 23 } . .ه ، للا
. { 8631 ش چ 4 ، اردص ، رشن  .ه ، للا همحر  يرهطم  یضترم  یهلا ، لدع 
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رادیاپ يداصتقا  هعسوت  یسارکومد و 

ینامز يداه 
تیمامت راتخاس  هچ  یـسایس ، راتخاس  ره  ماود  تیقفوم و  دنـشابیم  . لباقتم  گنتانت و  هطبار  ياراد  یـسایس  راـتخاس  يداـصتقا و  هعـسوت 

هبون هب  داصتقا ، درکلمع  اما  تسا  . تلود  يداصتقا  ياه  تسایس  تیفیک  داصتقا و  ییآراک  هعـسوت  ، هب  هتـسباو  یـسارکومد ، هچ  هاوخ و 
روشک یـسایس  راتخاس  تیفیک  تیهام و  هب  هتـسباو  ارجا ، هلحرم  رد  مه  يداصتقا و  ياه  تسایـس  نیوکت  نیودت و  هلحرم  رد  مه  دوخ ، 

ياه تسایس  ندوب  ینیب  شیپ  لباق  و  یـسایس   تابث  يداصتقا ، يدازآ  یـسایس ، يدازآ  مزلتـسم  يداصتقا  هعـسوت  تدم  دنلب  رد  دشابیم  .
یعامتجا هعسوت  يداصتقا  یـسایس و  ياهرتماراپ  هک  دریذپ  یم  ماجنا  هعماج  یـسایس  ياهداهن  رتسب  رد  يداصتقا  هعـسوت  تسا . يداصتقا 

یـسایس ياهداهن  رد  هک  تسا  ییاه  هزیگنا  راتخاس  تخانـش  مزلتـسم  يداصتقا  هعـسوت  یـسارکومد و  نیب  هطبار  كرد  دننکیم . نییعت  ار 
، اه تکرش  دننام  اهنامزاس  ، بوچراچ ، نیا  رد  دننکیم  . نییعت  ار  يزاب  راکشآ   ان  راکـشآ و  نیناوق  یـسایس  ياهداهن  دنا  . هتفهن  هعماج 
اب يدارفا  زا  لکـشتم  هک  دنتـسه   يزاب  نانک  يزاب  هریغ  يراذـگ و  نوناق  ياه  ناـمزاس  بازحا ، اـه ، ینواـعت  يرگراـک ، ياـه  هیداـحتا 

لاربیل دـننام  ییاهرایعم  اـه و  مرن  طـسوت  هک  دنـشابیم  کیتامتـسیس  ياـه  یگژیو  ياراد  یـسایس  ياـهداهن  دنـشابیم  . كرتشم  فادـها 
یـسایس و تابث  دـننام  يا  هدـش  هنیداهن  ياهراتفر  و  يداصتقا  ) يدازآ  ظاحل  هب   ) يراد هیامرـس  و  یـسایس ) يدازآ  رظن  زا   ) یـسارکومد

ماظن ره  یلـصا  دـعب  هس  يداصتقا  ياه  تسایـس  تابث  یـسایس و  تابث  یـسایس ، يدازآ  دـنوشیم  . تیادـه  يداصتقا  ياه  تسایـس  تابث 
ریثات قیرط  زا  میقتـسم ، ریغ  مه  امیقتـسم و  مه  داعبا  نیا  دـنهدیم  . لیکـشت  ار  داـصتقا  تیریدـم  یـسایس  هدولاـش   هک   دنـشابیم  یـسایس 

تیکلام و قوقح  دمآرد ، عیزوت  یناسنا ، هیامرـس  يراذـگ ، هیامرـس  مروت ، دـننام  يداصتقا ، دـشر  هدـننک  نییعت  لماوع  يور  رب  يراذـگ 
يداصتقا هعـسوت  نآ  رد  هک  ار  یـسایس  ياضف  طیحم و  اکرتشم  هبنج ، هس  نیا  دـنراذگیم  . ریثاـت  يداـصتقا  دـشر  يور  رب  تیعمج  دـشر 

تابث يداصتقا ، يدازآ  یـسایس ، يدازآ   ) لماع راهچ  نیا  نایم  زا  . دـنهدیم لکـش  ار  دارفا  يداصتقا  تامیمـصت  نییعت و  دریگ  یم  ماـجنا 
هک ییاه  هیرظن  تسا   . رت  زیگنارب  ثحب  يداصتقا  دشر  رد  یسارکومد  ای  یسایس  يدازآ  شقن  يداصتقا ) ياه  تسایـس  تابث  یـسایس و 

يداصتقا دشر  رب  یـسارکومد  میقتـسم  ریثات  یـسررب  هب  ار  راک   هنماد   ابلاغ  دـننکیم  یـسررب  ار  يداصتقا  دـشر  یـسارکومد و  نیب  هطبار 
لاناک زا  داصتقا ، دـشر  رب  یـسارکومد  میقتـسم  ریغریثات  هب  تسیابیم  هدـیدپ  ، ود  نیا  نیب  میقتـسم  هطبار  رب  هوالع  اـما  دـننکیم  . دودـحم 

رهیسایس تابث  .  1. تشاد هجوت  زین  دمآرد ) عیزوت  و  تیعمج ، دشر  مروت ، يراذگ ،  هیامرس  دننام   ) دننکیم نییعت  ار  دشر  نیا  هک  یلماوع 
تـسایس نیا  رد  نیداینب  تارییغت  دنوشیمن  . نوگرگد  نیداینب  روطب  هدوب و  رادیاپ  هک  تسا  ییاه  تسایـس  هعومجم  ياراد  یـسایس  ماظن 

یسایس تابث  دیجنس . میژر  رییغت  ای  تلود و  رییغت  لامتحا  نازیم  قیرط  زا  ناوتیم  ار  یسایس  تابث  اذل ، تسا  . میژر  رییغت  هباثم  هب  المع  اه 
بجوم دناوتیم  هک  یسایس  عیاقو  - 2 روشک ؛ لوپ  شزرا  طوقس  مروت ، يراکیب ، دننام  يداصتقا ، طیارش  - 1 دراد : یگتسب  لماع  راهچ  هب 

نیب طیارش  - 4 یتاباختنا ؛ متـسیس  دننام  یـسایس ، ياهراتخاس   - 3 یـسایس  ؛ ياهرورت  یمومع و  تاـباصتعا  دـننام  دـنوش ، تلود  رییغت 
داصتقا تیریدـم  رتمک و  يداصتقا  ياه  تیلاـعف  هدزاـب  دـشاب  رتشیب  يداـصتقا  ياـه  تسایـس  رد  نیداـینب  تارییغت  لاـمتحا  هچره  . یللملا

رییغت لامتحا  - 1 دراد : یگتـسب  لماع  ود  هب  دوخ  هبون  هب  يداـصتقا   ياـه  تسایـس  رد  نیداـینب  تارییغت  لاـمتحا  دوب  . دـهاوخ  رتراوشد 
یـسایس ياه  هورگ  تابلاطم  هچنانچ  یعامتجا  . ياه  هورگ  یـسایس  يداصتقا و  تابلاطم  اـه و  تسایـس  ندوب  یبطق  تدـش  -  2 تلود ؛

یسایس يرادا و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 260زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


يداصتقا ياه  تسایس  رد  نیداینب  رییغت  بجوم  الامتحا  تلود  رییغت  دوب و  دهاوخ  رتراوشد  يداصتقا  هعـسوت  همانرب  دربشیپ  دنـشاب ، یبطق 
دنلب يداصتقا  هعـسوت  نیمات  طرـش  شیپ  یـسایس  تابث  . ددرگیم يداصتقا  دوکر  بجوم  هک  دش   دـهاوخ  میژر  رییغت  الامتحا  یـسایس و  و 
ياه نارحب  شیادیپ  داصتقا و  دشر  خرن  شهاک  بجوم  فلتخم  قرط  هب  تلود  بوانتم  رییغت  یـسایس و  یتابث  یب  تسا  . رادیاپ  تدم و 

یتابث یب  دراد  . یگتسب  يراذگ  هیامرس  یتآ  هدزاب  زا  ناراذگ  هیامرس  یبایزرا  هب  يراذگ  هیامرس  حطس  لاثم ·: يارب  ددرگیم  . يداصتقا  
، سکعرب ددرگیم  . يراذگ  هیامرس  حطس  شهاک  اذل  هیامرـس و  هدزاب  [  1] راظتنا دروم  شزرا  شهاک  بجوم  کسیر  شیازفاو  یـسایس 

دـشر اقترا  يراذـگ و  هیامرـس  قیوشت  اذـل  يراذـگ و  هیامرـس  شزرا  شیازفا  بجوم  يا  هیاپ  ياـه  کـسیر  شهاـک  اـب  یـسایس ، تاـبث 
دوخ هبون  هب  هک  دوشیم  ییارگ  فرـصم  تیوقت  زادنا و  سپ  هزیگنا  فیعـضت  بجوم  یـسایس  یتابث  یب  نینچمه ، دش ·. دهاوخ  يداصتقا 

يراذگ هیامرس  هک  داد  دنهاوخ  حیجرت  هیامرس   نابحاص  یطیارش  نینچ  رد  دنکیم  . فیعضت  اددجم  ار  يراذگ  هیامرـس  ناکما  هزیگنا و 
هدزاب هک  دننک  تدم  دنلب  يراذگ  هیامرس  کی  فرص  ارنآ  هکنآ  ات  دننک  فرصم  دقن و  ار  دوخ  ياه  هیامرـس  هدرک ، لوکوم  هدنیآ  هب  ار 

یم یموجن   ياه  مروت  شیادـیپ  و  اه   هیامرـس  رارف  روشک  ، زرا  شزرا  طوقـس  بجوم  یـسایس  یتابث  یب  هوالعب ، .· دـشابیم نئمطم  ان  نآ 
روبجم ابلاغ  کیتارکومد  ریغ  ياه  تلود  دنروآیم · . دوجوب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  و  يراذـگ   هیامرـس  يارب  یبسانمان  ياضف  هک  ددرگ  

ياه تیلاعف  شرتسگ  مروت ، دـیدشت  شیادـیپ و  ییارگ و  فرـصم  دـیدشت  بجومرما  نیا  دنـشایم  . دوخ  نادنورهـش  تیاـمح  دـیرخ  هب 
هجدوب يرـسک  دـنناوتیمن  ابلاغ  فیعـض  کیتارکومد  ریغ  ياه  تلود  هرخالاب ، .       · ددرگیم يداصتقا  یعامتجا و  داـسف  عویـش  یلگنا و 
داصتقا یمروت  ياهراشف  رب  هک  دـنوشیم  لسوتم  نارگ  ياه  ماو  ذـخا  لوپ و  پاچ  هب  اذـل  دـننک ، نیماـت  تاـیلام  شیازفا  قیرط  زا  ار  دوخ 

یب يداصتقا  ياه  تسایس  ینانیمطاان  زا  روظنمیداصتقا  ياه  تسایس  ینانیمطا  ان  .  2. ددرگیم يداصتقا  عفانم  هوبنا  فالتا  بجوم  هدوزفا ،
ابلاـغ یتاـبث  یب  نیا  میژر  . رییغت  زا  یـشان  یتاـبث  یب  هن  دـیآیم و  دوجوب  تلود  يداـصتقا  ياـه  تسایـس  رییغت  رثا  رد  هک  تسا  يا  یتاـبث 

، یلم صلاخان  دیلوت  دشر  مروت ، یگدنکارپ  ياه  بیرـض  دـننام  دوشیم ، هدیجنـس  يداصتقا  ياه  صخاش  [  2] یگدنکارپ بیرض  طسوت 
زا سپ   ) زرا یعقاو  تمیق  یمـسر ، زرا  زا  دازآ  زرا  خرن  تواـفت  هب  اـم  تلود ، هجدوب  دوبمک  یلخاد ، تاراـبتعا  طـسب  لوپ ، هضرع  دـشر 

تاـبلاطم ندـش  یبـطق  بجوم  دـمآرد  هنـالداعریغ  عیزوت  داـصتقا  . يداـهن  راـتخاس  یـساسا و  نوناـق  رد  تارییغت  مروت ،) خرن  باـستحا 
عیزوت يرباربان  بیرـض  زا  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  اذـل  ددرگیم . يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، ياـهدروخرب  زورب  یـسایس و  يداـصتقا و 

نآ رد  هک  تسا  يوج  مزلتسم  يداصتقا  هعسوت  . دنا هدرک  هدافتسا  يداصتقا  ياه  تسایس  ینانیمطا  ان  نازیم  صخاش  ناونع  هب  [  3] دمآرد
هژورپ هژیو  هب  دنک ، تدم  دنلب  ياه  تیلاعف  ریگرد  ار  دوخ  هیامرس  هدرک و  يزیر  همانرب  دوخ  ياه  تیلاعف  يارب  دناوتب  یـصوصخ  شخب 

يراذـگ هیامرـس  مزلتـسم  ابلاغ  اه  هژورپ  نیا  دنـشابیم  . یکیژولونکت  تالوحت  يداصتقا و  هعـسوت  روتوم  هک  يا  هیاپ  يراـتخاس و  ياـه  
نابحاص هک  دوشیم  بجوم  يداصتقا  ياه  تسایس  هب  تبسن  ینانیمطا  ان  دنشابیم   . روآ  دوس  تدم  دنلب  ياه  قفا  رد  اهنت  و  هدوب   نیگنس 
بجوم يداصتقا  ياه  تسایـس  ینانیمطا  ان  شیازفا  دـننک  . هبـساحم  یفاک  نانیمطا  اب  ار  دوخ  هیامرـس  تدـم  دـنلب  هدزاب  دـنناوتن  هیاـمرس 
يدازآ .  3 ددرگیم  . يداـصتقا  دوکر   ییاتـسیا و  اذـل  و  يراذـگ   هیامرـس  حطـس  شهاـک  هیامرـس ، هدزاـب  راـظتنا  دروـم  شزرا  شهاـک 

دارفا هلدابم  . يرادرب و  هرهب  يدازآ  . 2 یصوصخ ؛ تیکلام  قح  . 1 دنلئاق : طرـش  ود  يداصتقا  يدازآ  يارب  [  4] كالب نوسولیداصتقا و 
نودب ارنآ  دـنناوتب  دـشاب و  نوصم  نارگید  زواجت  زا  دـنا  هدروآ  تسدـب  انوناق  هک  ار  هچنآ  هک  دنـشابیم  يداصتقا  يدازآ  ياراد  یماگنه 
تورث دیلوت  اب  و  دناسریم   رثکادح  هب  ار  تورث  دیلوت  هزیگنا  تیکلام ، قح  دـننک        . هلدابم  ای  هدافتـسا و  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ 

هب یبایتسد  رما  تورث ، دیلوت  اب  تیکلام ، قح  نینچمه ، دیآ  . رد  تلود  راصحنا  هب  هعماج  تورث  هیلک   هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  یـصوصخ 
، یعامتجا ياه  همانرب  اه و  تسایـس  يارجا  نیودت و  يارب  و  هدرک   لیهـست  ار  یعامتجا  ياهدادرارق  يارجا  نیودـت و  یـسایس ، هحلاصم 
دـیلوت ، ییاراک  شیازفا  بجوم  هلدابم  يدازآ  رگید  ، يوس  زا  دروآـیم . دوجو  هب  رثوم  فافـش و  لـقث  زکرم  کـی  یـسایس  و  يداـصتقا  

نیا نیبم  یناهج  هبرجت  ددرگیم   . هعماج  يارب  هافر  رثکادح  دیلوت  اتیاهن  دـیلوت و  حطـس  يزاس  رثکادـح  يدـیلوت ، عبانم  هنیهب  صیـصخت 
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دنا هتسناوتن  یتلود  داصتقا  رب  یکتم  ياه  متسیس  زا  کیچیه  نونک  ات  تسا   . يداصتقا  يدازآ  مزلتسم  يداصتقا  هعسوت  هک  تسا  تیعقاو 
يداصتقا هعـسوت  ییاراک و  نیمات  رما  رد  عومجم  رد  دازآ  داصتقا  رب  یکتم  ياه  ماظن  سکع ، رب  دننک  . نیمات  ار  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت 

يدازآ .  4. دنـشابیم دازآ  رازاب  متـسیس  يداصتقا و  يدازآ  رب  یکتم  هتفای  هعـسوت  ياه  داـصتقا  ماـمت  عقاو  رد  دـنا  . هدوب  رت  قفوم  رادـیاپ 
، یسایس تابث  بجوم  تلود  تیعورشم  دشاب . یسایس  تیعورشم  ياراد  تلود  هک  تسا  نآ  مزلتسم  داصتقا  هتـسویپ  رادیاپ و  دشریـسایس 

یسارکومد دوجو  نینچمه ، ددرگیم  . داصتقا  دشر  شیازفا  و  یلخاد   یجراخ و  يراذگ  هیامرس  بلج  يراذگ ، هیامرس  کسیر  شهاک 
رد تسردان  لداعتمان و  ياه   تسایس  دنناوتب  نارادمتسایس  هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  هدرک ،  لرتنک  ار  یسایس  بازحا  نارادمتسایس و  راتفر 

زیمآ تملاسم  یشور  نیمات  اب  یـسارکومد ، تسردان ، ياه  تسایـس  ذاختا  تروص  رد  دهدیم  .) شهاک  ار  رما  نیا  لامتحا   ) دنریگ شیپ 
داصتقا تدم  دنلب  تیفرظ  شیازفا  بجوم  هداد ، شهاک  ار  تسردان  ياه  تسایس  حیحصت  یعامتجا  يداصتقا و  هنیزه  تلود ، رییغت  يارب 

اب ار  اهنآ  ات  دشابیم  تلود  ياه  تسایس  کیتامتسیس  حیحـصت  لیدعت و  يارب  هنیزه  مک  رثوم و  یمتـسیس  یـسارکومد  عقاو  رد  ددرگیم  .
دننام نیداینب  تارییغت  زورب  لامتحا   تلود ، ینوناق  مظنم و  کیتامتـسیس ، بوانتم  ، رییغت  دزاـس  . گـنهامه  مدرم  تاـبلاطم  اهتـساوخ و 

يداصتقا رادیاپ  عیرـس و  هعـسوت  دهدیم  . شهاک  دـنهدیم  ردـه  هب  ار  هعماج  يداصتقا  هعـسوت  دـشر و  ناوت  هک  ار  میژر  رییغت  بالقنا و 
يداصتقا يدازآ  اقترا  بجوم  یـسایس  يدازآ  . دنک حیحـصت  هتـسویپ  مظنم و  يوحن  هب  ار  دوخ  ياهاطخ  دـناوتب  هک  تسا  یماظن  مزلتـسم 

یـسایس تابث  تیوقت  بجوم  یـسایس  و  يداصتقا   ياهتباقر  زیمآ  تملاسم  لح  يارب  دـنمنوناق  یبوچراچ  داجیا  اـب  یـسارکومد  ددرگیم .
يارب تنوشخ  زا  بانتجا  یـسارکومد  رد  دنکیم . تیوقت  ار  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت  ناکما  و  هدـش   هدـنزاس   ياه   تباقر  اقترا  روشک و 

دوشیم . هنیداهن  هعماج  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا  ، راتخاس  رد  هک  تسا  مدرم  یـشزرا  ماظن  هیاپ  یـسایس ، يداصتقا و  ياه  شنت  لح 
نوناق تموکح  يارب  اتاذ  کـیتارکومد  ياـه  تلود  اریز  دـشابیم  رادروخرب  يرتشیب  راـبتعا  زا  تلود  تادـهعت  یـسارکومد  رد  نینچمه ،

يراذـگ و هیامرـس  قنور  بجوم  هداد ، شهاک  ار  یعامتجا  ياـهدادرارق  يارجا  تراـظن و  هنیزه  رما  نیا  دنـشابیم  . لـئاق  يرتشیب  مارتحا 
نواعت يراکمه و  هحلاصم ، هداد  ، شهاک  ار  تاعالطا  لدابت  هنیزه  یـسایس  زاب  ياضف  داـجیا  اـب  یـسارکومد  ددرگیم  . يداـصتقا  دـشر 
ییآراک شیازفا  هنیزه و  شهاک  بجوم  هدروآ و  مهارف  يداصتقا  هعسوت  يارب  يرت  بسانم  طیارش  رما  نیا  دنکیم . لیهـست  ار  یعامتجا  

، یـسایس ياه  هورگ  تابلاطم  ندـش  یبطق  یـسایس ، یتابث  یب  بجوم  یـسایس  يدازآ  ضقن  سکعرب ، ددرگیم . يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف 
، دش هراشا   نآدب  الاب  رد  هک  روطنامه  دنشابیم . رضم  رادیاپ  يداصتقا  هعسوت  يارب  هک  هدش   یسایس  ياه  شاشتغا  تاباصتعا و  شرتسگ 
هک تسا  ییاهریغتم  لاناک  زا  میقتـسم و  ریغ  يدایز  دودـح  ات  يداصتقا   دـشر  هعـسوت و  رب  یـسایس  يدازآ  ریثات  میقتـسم ، ریثات  رب  هوالع 

دـشر خرن  یناسنا ، يورین  يور  رب  يراذـگ  هیامرـس  یـصوصخ ، يراذـگ  هیامرـس  حطـس  دـننام  دـننکیم ، نییعت  ار  يداـصتقا  دـشر  نازیم 
یم میقتـسم  ریغ  تاریثات  نیا  یـسررب  هب  راـصتخا  هب  ریز  رد  یللملا  . نیب  تراـجت  تیفیک  حطـس و  مروت و  خرن  دـمآرد ، عیزوت  تیعمج ،

. تسا يداصتقا  هعسوت  دشر و  هدننک  نییعت  لماوع  نیرت  هدمع  زا  یکی  يراذگ  هیامرسیصوصخ  يراذگ  هیامرس  یسارکومد و  میزادرپ  .
، يداصتقا يدازآ  نایم  نآ  زا  هک  تسا  يددعتم  ياهریغتم  هب  هتـسب  یـصوصخ  يراذگ  هیامرـس  هژیو  هب  يراذگ  هیامرـس  تیفیک  حطس و 
رب هس   ره  يداصتقا  ياه  تسایس  تابث  یسایس و  تابث  یسایس ، يدازآ  . دنشابیم يا  هژیو  تیمها  ياراد  یـسایس  يدازآ  و  یـسایس   تابث 

دـشر شهاک  اـی  اـقترا و  بجوم  بیترت  نیا  هب  و  دـنراذگیم   ریثاـت  رازاـب  رد  تکراـشم  يراذـگ و  هیامرـس  هب  تبـسن  درف  میمـصت  يور 
یگتسب دریگیم  ماجنا  يداصتقا  تیلاعف  نآ  رد  هک  يا  یسایس  طیارش  زا  يو  یبایزرا  هب  درف  ره  يداصتقا  ياه  میمـصت  دنوشیم . يداصتقا 

کی چیه  تسا  . هتسباو  يداصتقا  ياه  تسایس  تابث  یسایس و  يدازآ  یسایس ، تابث  هب  امیقتسم  يراذگ  هیامرس  هب  دارفا  میمـصت  دراد  .
ماظن  . دـننکیم افیا  داصتقا  دـشر  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  اـکرتشم  اـما  تسین ، یفاـک  يداـصتقا  دـشر  يارب  ییاـهنت  هب  لـماع  هس  نیا  زا 

تیوقت بجوم  نیرکتبم ، نیعرتـخم و  تیکلاـم  قـح  هلمج  زا  یـصوصخ  تیکلاـم  قـح  نیماـت  یـسایس و  تاـبث  داـجیا  اـب  کـیتارکومد 
دوخ ياه  هیامرس  هک  داد  دنهاوخ  حیجرت  مدرم  یتابث ، یب  طیارش  رد  دوشیم  . يراذگ  هیامرس  یـسایس و  ياهداهن  نیب  نیداینب  ياهدنویپ 
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ره يراذگ  هیامرـس  زادنا و  سپ  نازیم  یطیارـش  نینچ  رد  دنراد  . هاگن  دشاب  ندرک  دقن  لباق  اعیرـس  هک  یلاکـشا  هب  ای  دقن  تروص  هب  ار 
يداصتقا طباور  یجراخ و  طیارـش  . ددرگیم يداصتقا   عبانم  بولطمان  صیـصخت  فـالتا و  بجوم  نینچمه  یتاـبث  یب  دـننکیم  . لزنت  ود 

نتشاد داصتقا و  ندوب  زاب  نازیم  تسا . يراذگ  هیامرس  تیفیک  حطس و  رد  يرگید  هدننک  نییعت  لماع  یناهج  هعماج  اب  هناتسود  یسایسو 
يراذـگ و هیامرـس  شهاک  بجوم  یللملا  نیب  ياه  شنت  رگید  يوس  زا  دوشیم . يراذـگ  هیامرـس  شیازفا  بجوم  یناهج  رازاب  اب  طباور 

هدرک لیهست  ار  یللملا  نیب  تراجت  هیامرس و  بلج  یناهج و  رازاب  رد  تکراشم  ابلاغ  یـسایس  يدازآ  و  تابث   دنوشیم  . يداصتقا   دوکر 
تـسا يداصتقا  عبانم  تسردان  صیـصخت  فالتا و  یلـصا  للع  زا  یکی  يداصتقا  داسف  يراوخ و  تنار  ددرگیم . يداـصتقا  قنور  بجوم 

تنار يریگ  لکـش  زا  عنام  ابلاغ  یـسایس  يدازآ  ددرگیم . داـصتقا  هعـسوت  دـشر و  شهاـک  اذـل  و  يراذـگ   هیامرـس  شهاـک  بجوم  هک 
مهـس  " صخاش يور  رب  یندـم  يدازآ  ریثات  هک  دـنهدیم  ناشن  يراـمآ  ياـه  لدـم  هرخـالاب ، . دوشیم يداـصتقا  داـسف  شرتسگ  يراوخ و 

يداصتقا  دشریناسنا  يورین  يور  رب  يراذگ  هیامرـس  یـسارکومد و  . تسا يوق  رایـسب  تبثم و  یلم " صلاخان  دـیلوت  رد  يراذـگ  هیامرس 
تسا  . هتـسباو  یمـسر ) شزومآ  ياهلاس  دادـعت   ) تیعمج داوس  نیگناـیم  داوس "و  اـب  تیعمج  دـص  رد   " دـننام ییاـهریغتم  هب   امیقتـسم 

دوشیم يداصتقا  دشر  قیوشت  بجوم  زین  يرگید  ددعتم  قرط  زا  راک ، يروراب  شیازفا  رب  هوالع  یناسنا ، يورین  يور  رب  يراذـگ  هیامرس 
اب اه  هداوناخ  دارفا و  ملع    . دربشیپ  یتعنـص و  تاعادـبا  تاعارتخا و  نازیم  ندرب  الاب  تافلخت ، شهاک  یعامتجا ، طیارـش  دوبهب  دـننام  :
ار ناشنادـنزرف  دوخ و  یگدـنز  دوبهب  تابجوم  يراذـگ  هیامرـس  نیا  هک  دـننکیم  يراذـگ  هیامرـس  شناد  ملع و  بسک  يارب  هزیگنا  نیا 
، یـشزومآ زکارم  تیریدم  درکراک و  رد  لالتخا  شرورپ ، شزومآ و  طیحم  ندرک  مارآان  اب  یـسایس  یعامتجا و  یتابث  یب  دـنک  . مهارف 

يور رب  يراذگ  هیامرس  شهاک  بجوم  يراذگ  هیامرـس  يداصتقا  هدزاب  شهاک  هرخالاب  و  نایوجـشناد   و  ناراگزومآ   هیحور  فیعـضت 
هقبط عفن  هب  دـمآرد  عیزوت  دوبهب  رادـیاپ و  یعامتجا  تابث  نیمات  اب  یـسارکومد  ددرگیم . داصتقا  دـشر  خرن  شهاک  اذـل  یناسنا و  يورین 
دـشر اـقترا  بجوـم  قـیرط  نیا  زا  و  هدـش   یناـسنا  يورین  تراـهم  شزوـمآ و  تـیفیک  نازیم و  شیازفا  بجوـم  ناـشکتمحز  طـسوتم و 

يورین تراهم  شزومآ و  دوبهب  قیرط  زا  يدایز  دودـح  ات  يداصتقا  دـشر  يور  رب  یـسارکومد  تبثم  ریثات  عقاو  ، رد  ددرگیم . يداـصتقا 
یناسنا يورین  يور  رب  يراذـگ  هیامرـس  شیازفا  بجوم  یـسارکومد  دوجو  هک  دـنهدیم  ناشن  يرامآ  ياهوگلا  دریذـپیم   . ماجنا  یناسنا 
یلـصا فادـها  زا  ربارب  ياـه  تـصرف  نتـشاد  و  نوناـق   لـباقم  رد  يربارب  هنـالداع ، دـمآرد  عیزوتدـمآرد  عـیزوت  یـسارکومد و  . دوـشیم

عیزوت دوبهب  اذـل  ناشکتمحز و  طسوتم و  هقبط  هب  دـنمتورث   هقبط  زا  یـسایس  تردـق  لاـقتنا  بجوم  یـسارکومد  دنـشابیم  . یـسارکومد 
يداصتقا دشر  شهاک  اذل  و  يراذگ   هیامرس  شهاک  فرصم ، شیازفا  بجوم  یسارکومد  تسا  نکمم  تدم  هاتوک  رد  دوشیم  . دمآرد 

ناشکتمحز بیصن  يداصتقا  هعسوت  عفانم  هچنانچ  تسا . هنالداع  دمآرد  عیزوت  مزلتسم  رادیاپ  يداصتقا   هعسوت  تدم ، دنلب  رد  اما  دوش  ،
مارآان ار  هعماج  اتیاهن  هک  دنوشیم  لاکیدار  یسایس  ياه  تکرح  بلج  هدش ، سویام  يداصتقا  هعسوت  هب  تبـسن  دمآرد  مک  راشقا  دوشن ،

زا یهجوت  لباق  شخب  هک  دـش  دـهاوخ  روبجم  یمارآان  اب  هلباقم  يارب  تلود  نینچمه ، ددرگیم  . يداصتقا  دـشر  شهاک  بجوم  هدرک و 
یـسیلپ  یماـظن و  روـما  ینعی  يدـیلوت ،  ریغ  ياـه  تیلاـعف  هب  هدرک ، جراـخ  يدـیلوت  ياـه  تیلاـعف  زا  ار  روـشک  يدـیلوت  عباـنمو  تورث 

رباربان عیزوت  رقف و  هوالعب ، ددرگیم  . يداصتقا  دوکر  یسایس و  یتابث  یب  بجوم  دمآرد  عیزوت  رد  يرباربان  شیازفا  اذل  دهد  . صاصتخا 
. دـشابن یناسنا  يورین  يور  رب  يراذـگ  هیامرـس  يارب  مزال  ناوت  ياراد  هعماج  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  دوشیم  بجوم  دـمآرد  تورث و 

تیعمج دـشر  خرن  يور  رب  لـباقتم  رثا  ود  ياراد  دـمآرد  شیازفا  . دـش دـهاوخ  داـصتقا  دـشر  خرن  رتـشیب  شهاـک  بجوم  اـتیاهن  رما  نیا 
اب رگید ، يوس  زا  اما  " يدمآرد  .) " رثا هب  فورعم    ) دروآیم مهارف  رتشیب  نادنزرف  نتـشاد  يارب  ار  يداصتقا  تاناکما  وسکی ، زا  دـشابیم  .
هب فورعم   ) دوـشیم تـیعمج  دــشر  خرن  شهاـک  بجوـم  رتـشیب  یگنهرف  یعاـمتجا و  ياـه  تـصرف  داـجیا  گــنهرف و  حطــس  شیازفا 
زا سپ  هک  تسا  نآ  نیبم  دوجوم  دهاوش  ددرگیم  .) اضاقت  ینیـشناج  ای  ییاجباج  بجوم  هک  ینعم  نیا  هب  " دمآرد  ، رییغت  ینیـشناج  " رثا

دوبهب دمآرد و  شیازفا  اذل  دنکیم . هبلغ  يدمآرد " تبثم "  رثا  رب  ینیشناج "  " یفنم رثا  دشابیم ) نییاپ  اتبـسن  هک   ) دمآرد زا  ینیعم  حطس 
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هدرک رسیم  ار  يراذگ  هیامرس  ياه  تیلاعف  هب  رتشیب  عبانم  صیصخت  ناکما  هک  ددرگیم   تیعمج  دشر  خرن  شهاک  بجوم  دمآرد  عیزوت 
شیازفا تیعمج ، دـشر  خرن  شهاک  بجوم  دـمآرد  عیزوت  دوبهب  اـب  یـسارکومد  بیترت ، نیا  هب  دوشیم . داـصتقا  دـشر  عیرـست  بجوم  و 

دمآرد عیزوت  دوبهب  اب  یـسارکومد  . دوشیم يداصتقا  دشر  عیرـست   اذل  و  یناسنا   يورین  يور  رب  يراذگ  هیامرـس  هژیو  هب  يراذگ  هیامرس 
ياراد دمآرد  رباربان  عیزوت  هک  دنهدیم  ناشن  یبرجت  يرظن و  تاظحالم  دزاسیم  . مهارف  رادـیاپ  يداصتقا  هعـسوت  يارب  يرتبـسانم  طیحم 
دمآرد عیزوت  يور  رب  ار  فلتخم  لماوعریثات  دنهدیم  هزاجا  هک  يرامآ  ياه  لدم  زا  هدافتسا  اب  دشابیم . داصتقا  دشر  يوررب  یفنم  يریثات 

يور رب  تبثم  يریثات   ياراد  لماوع ) ریاس  ریثات  لرتنک  ظفح و  اب   ) دوخ يدوخ  هب  یسارکومد  هک  درک  هدهاشم  ناوتیم  دیجنس ، هعلاطم و 
، لیتساگ یسایس  قوقح  ياه  صخاش  شیازفا   ) یـسارکومد شیازفا  يریغتم ، دنچ  ياه  لدم  رد  لاثم ، يارب  تسا . دمآرد  عیزوت  يربارب 

لوط صخاش  ریثات  تسا . هتـسبمه  دـمآرد  عیزوت  رد  يرباربان  شهاک  اب  امیقتـسم  یـسارکومد ) رمع  لوط  صخاـش  یـسارکومد و  لاربیل 
دـشر یـسارکومد و  دـشابیم   . زین  یـسارکومد  يرادـیاپ  هدـنهد  ناشن  صخاـش  نیا  اریز  تسا ، هظحـالم  لـباق  هژیو  هب  یـسارکومد  رمع 

تورث و لاقتنا  بجوم  تیعمج  دـشر  اـما  ، دوشیم  . تیعمج  دـشر  بجوم  فلتخم  قرط  هب  یـسایس  تاـبث  یـسایس و  يدازآ  دوبنتیعمج 
و یـسایس   یتابث  یب  تدش  رب  دوخ  هبون  هب  هک  ددرگیم  يداصتقا  دوکر  بجوم  اتیاهن  و  هدش   فرـصم  هب  دیلوت  هخرچ  زا  يداصتقا  عبانم 
، يداصتقا دوکر  داجیا  يراذگ و  هیامرـس  زادنا و  سپ  هزیگنا  شهاک  اب  یـسایس ، تابث  يدازآ و  دوبن  لاثم ·: يارب  دـیازفا  . یم  يداصتقا 

دوکر زا  لصاح  رقف  دمآرد و  شهاک  دوشیم ·. تیعمج  دشر  بجوم  هداد ، شهاک  ار  دنزرف  نتشاد  [  5] هتفر تسد  زا  ياه  تصرف  هنیزه 
هدنیآ نیمات  يارب  يا  همیب  ناونع  هب  دـنزرف  هب  ریقف  ياه  هداوناخ  اریز   دوشیم ، يداصتقا  دوکر  تیعمج و  دـشر  دـیدشت  بجوم  يداصتقا 

، گنهرف حطـس  شهاک  یناسنا ، يورین  يور  رب  يراذـگ  هیامرـس  شهاک  بجوم  دـمآرد  شهاـک  یتاـبث و  یب  نینچمه ، دـنرگنیم . دوخ 
دوکر بجوـم  هدرک ، قـیوشت  اددـجم  ار  تیعمج  شیازفا  هک  دوـشیم  یتنـس   گـنهرف  اـیحا  و  نردـم   گـنهرف  ياـه  هیاـپ  ندـش  تسس 

دـیازفا · . یم  رتشیب  نادـنزرف  نتـشاد  هزیگنا  رب  هداد و  شیازفا  ار  یناسنا  تافلت  کسیر  یتابث ، یب  ددرگیم ·. رتشیب  یتابث  یب  يداـصتقا و 
مروتمروت یسارکومد و  دهدیم . تسد  زا  ار  تیعمج  شیازفا  لرتنک  و  يزیر   همانرب  ییاناوت  تلود  یسایس  ، یتابث  یب  ماگنه  هب  هرخالاب ،

يا هدننک  نییعت  ریثات  ياراد  یسایس  يدازآ  تابث و  هلمج  زا  هعماج ، یسایس  راتخاس  تسا  . یسایس  لاح  نیع  رد  يداصتقا و  هدیدپ  کی 
يداصتقا تابث  زا  ابلاغ  تدم  دنلب  رد  کیتارکومد ، ياه  ماظن  . دـشابیم يراذـگ  هیامرـس  مروت و  هلمج  زا  نالک ، داصتقا  درکلمع  يور  رب 

زادنا سپ  هزیگنا  فیعضت  بجوم  یسایس  یتابث  یب  دوشیم  . یمروت  ياهدنور  فیعضت  بجوم  هک  دنـشابیم  رادروخرب  يرتشیب  یـسایسو 
بجوم یـسایس  یتابث  یب  هوالعب ، دنوشیم . مروت  دیدشت  یگنیدـقن و  شیازفا  بجوم  دوخ  هبون  هب  هک  ددرگیم  ییارگ  فرـصم  تیوقت  و 

ریغ ياه  تلود  ددرگ  . یموجن  ياه  مروت  بجوم  دناوتیم  نآ  تدش  هب  یگتـسب  هک  ددرگیم  اه  هیامرـس  رارف  روشک و  زرا  شزرا  طوقس 
نارگ ياه  ماو  ذخا  لوپ و  پاچ  هب  اذل  دننک ، نیمات  تایلام  شیازفا  قیرط  زا  ار  دوخ  هجدوب  يرسک  دنناوتیمن  ابلاغ  فیعـض  کیتارکومد 

دوخ نادنورهش  تیامح  دیرخ  هب  روبجم  ابلاغ  کیتارکومد  ریغ  ياه  تلود  نینچمه ، ددرگیم . مروت  دیدشت  هب  رجنم  هک  دنوشیم  لسوتم 
کناب ابلاغ  کیتارکومد  ریغ  عماوج  رد  هرخالاب ، دروآـیم  . هارمه  هب  ار  مروت  دـیدشت  شیادـیپ و  ییارگ و  فرـصم  شیازفا  هک  دـنوشیم  

نیا دمآیپ  دشابیم  . تلود  يداصتقا  یـسایس و  تدم  هاتوک  ياهزاین  نیمات  تمدخ  رد  اتدمع  نآ  تیریدم  و  هدوب   لالقتـسا  دقاف  يزکرم 
ار مروت  لرتـنک  راـک  يداـصتقا  یعاـمتجا و  تاـبلاطم  سناـجت  مدـع  ندـش و  یبـطق  تسا      . هعماـج  رد  یمروت  ياهدـنور  تیوـقت  رما 

مروت دـنور  دـیدشت  بجوم  رکذـلا  قوف  قرط  هب  هک  دنـشابیم  يداصتقا  یـسایس و  یتابث  یب  راچد  اـبلاغ  یعماوج  نینچ  دـنکیم . رتراوشد 
رد هک  روطنامهیبرجت  یبایزرا  ددرگیم       . یمروت  ياهدنور  فیعضت  بجوم  نواعت  يراکمه و  هیحور  بیغرت  اب  یسارکومد  دنوشیم  .

ار يداصتقا  دشر  نازیم  هک  تسا  ییاهریغتم  لاناک  زا  يدایز  دودح  ات  يداصتقا  هعسوت  يور  رب  یـسایس  يدازآ  ریثات  دش ، هداد  ناشن  الاب 
، یللملا نیب  تراجت  تیفیک  حطس و  تیعمج ، دشر  خرن  مروت ، خرن  یناسنا ، يورین  تراهم  يراذگ ، هیامرس  حطـس  دننام : دننکیم ، نییعت 
هب يداصتقا  هعسوت  يور  رب  یسایس  يدازآ  میقتسم  ریثات  هک  دوشیم  ببس  میقتـسم  ریغ  ياه  لاناک  نیا  دوجو  هریغ   . و  يداصتقا   راتخاس 
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ياه لدم  نیودت  قیرط  زا  تسیابیم  يداصتقا  هعـسوت  يور  رب  یـسارکومد  میقتـسم  ریثات  هدهاشم  يارب  اذل ، دشابن  . هدهاشم  لباق  حوضو 
یبایزرا ار  يداصتقا  هعـسوت  يور  رب  یـسارکومد  میقتـسم  ریثات  ناوتب  ات  هدرک  لرتنک  ار  میقتـسم  ریغ  ياه  لاـناک  ریثاـت  يراـمآ  - یـضایر

هژیو  هب  ریثات  نیا  دشابیم  . داصتقا  دشر  خرن  رب  تبثم  يریثات  ياراد  يداصتقا  دشر  هیلوا  حطـس  هک  دـنهدیم  ناشن  يرامآ  ياهوگلا  . دومن
دـشر گنهآ  يور  رب  دشر   هیلوا  حطـس  ریثات  هدزاب ، تفا  نوناق  زا  تیعبت  هب  يدـعب ، لحارم  رد  تسا . ریگمـشچ  هعـسوت  هیلوا  لحارم  رد 

رگم دنامیم  یقاب  يداصتقا  دشر  يارب  يرتدودحم  ياه  تصرف  رورم  هب  دوجوم  ياه  تصرف  زا  هدافتسا  اب  اریز  ددرگیم  هتسهآ  يداصتقا  
. دـهد رارق  راک  روتـسد  رد  ار  نیون  میاداراپ  کی  رد  هعـسوت  و  هدرک   لوحتم  الماک  ار  دوجوم  ياه  میاداراپ  کیژولونکت  بـالقنا  هکنآ 

ریگمشچ تبثم و  يریثات  ياراد  یلم " صلاخان  دیلوت  رد  يراذگ  هیامرس  مهـس   " ریغتم هک  دنهدیم  ناشن  یجنـس  داصتقا  ياه  وگلا  بلاغ 
ات تسا  يوق  رایسب  هژیو  هب  یناسنا  يورین  يور  رب  يراذگ  هیامرس  اب  هطبار  رد  ریثات  نیا  دشابیم  . يداصتقا  دشر  گنهآ  حطـس و  يور  رب 

یتح و  تباث   نآ  هدزاب  خرن  دـشابیمن و  هدزاب  شهاک  نوناق  لماش  شناد " رب  ینتبم  هعـسوت   " هک دـننآرب  ناناد  داصتقا  زا  یخرب  هک  اجنآ 
دـشر ریثاتو  تبثم  يداصتقا  دـشر  رب  دـمآرد  عیزوت  دوبهب  ریثات  تدـم  دـنلب  رد  هک  دـنهدیم  ناـشن  ناـنچمه  اـهوگلا  نیا  تسا  . هدـنیازف 

شهاک بجوم  مروت  شیازفا  تسا . هناگدنچ  هدیچیپ و  داصتقا   دشر  مروت و  نیب  هطبار  دـشابیم   . یفنم  يداصتقا  دـشر  يور  رب  تیعمج 
ياه تیلاعف  شهاک  فرـصم ، شیازفا  بجوم  مروت  زادنا  مشچ  رگید ، يوس  زا  دوشیم  . يراذگ  هیامرـس  شیازفا  اذل  و  هرهب   یعقاو  خرن 
نییاپ فرصم  [ 6] ینامز - نیب ینیشناج  شـشک  هچنانچ  اما  ددرگیم . داصتقا  دشر  خرن  شهاک  يراذگ و  هیامرـس  شهاک  اذل  و  يداصتقا  

خرن رد  یپ  رد  یپ  دیدش و  تارییغت  دوب  . دهاوخن  هظحالم  لباق  يراذگ  هیامرس  شهاک  اذل  فرـصم و  شیازفا  يوررب  مروت  ریثات  دشاب ،
هک تسا  يداصتقا  یتابث  یب  ینانیمطا و  ان  وج  دوجو  رگناـیب  عقاو  رد  دوشیم  ) هدیجنـس  مروت  خرن  یگدـنکارپ  بیرـض  طـسوت  هک   ) مروت

، داصتقا يراتخاس  يراجنه  هبان  . ددرگیم داصتقا  دـشر  گنهآ  شهاک  اذـل  يراذـگ و  هیامرـس  يداصتقا و  ياـه  تیلاـعف  شهاـک  بجوم 
شخب یناطرـس  هعـسوت  داصتقا ، فلتخم  ياه  شخب  دـشر  بسانت  مدـع  يداصتقا ، تباقر  دوبن  يراوخ  ، تنار  تاراصحنا ، هطلـس  دـننام 
بجوم ریگاپ  تسد و  بسانم و  ان  نیناوق  دوجو  داصتقا و  ندوب  یلوصحم  کت  یلام ، شخب  یگتفای  هعسوت  مک  تامدخ ، يراجت و  ياه 
يرامآ ياهوگلا  ددرگیم . داصتقا  دـشر  شهاک  اتیاهن  يراذـگ و  هیامرـس  شهاک  ییآراک ، شهاک  يداصتقا ، عبانم  بولطمان  صیـصخت 

تابث یـسایس ، تابث  ریثات  هکنآ  لاح  دـشابیم ، داصتقا  دـشر  يور  رب  یفنم  يریثات  ياراد  داصتقا  راتخاس  يراجنه  هب  ان  هک  دـننکیم  دـیئات 
رتمک دوجوم  میژر  تایح  همادا  لامتحا  هچره  تسا  . يوق  رایـسب  تبثم و  يداصتقا  دـشر  رب  يداصتقا   يدازآ  و  يداصتقا   ياه  تسایس 

یـسایس ياه  هورگ  تابلاطم  اه و  هتـساوخ  هچره  نینچمه ، دوب  . دـهاوخ  رتنییاپ  يداصتقا  دـشر  حطـس  رتشیب و  یـسایس  یتابث  یب  دـشاب ،
هک دنهدیم  ناشن  یجنس  داصتقا  ياه  وگلا  . دوب دهاوخ  رتمک  يداصتقا  دشر  اذل   و  يداصتقا   ياه  تسایـس  تابث  دنـشاب ، رت  یبطق  هعماج 

عیزوت دوبهب  یناسنا ، يورین  يور  رب  يراذگ  هیامرس  هژیو  هب  یـصوصخ  يراذگ  هیامرـس  شیازفا  يداصتقا ، راتخاس  دوبهب  اب  یـسارکومد 
یطیحم داجیا  اهریغتم و  نیا  يور  رب  يراذـگ  ریثات  قیرط  زا  هدوب و  هتـسبمه  یمروت  ياهراشف  شهاک  تیعمج و  دـشر  شهاک  دـمآرد ،

هک دـنهدیم  ناشن  نینچمه  یجنـس  داصتقا  ياـهوگلا  ددرگیم  . داـصتقا  هعـسوت  دـشر و  شیازفا  بجوم  يراذـگ ، هیامرـس  يارب  بساـنم 
هعسوت يور  رب  تبثم  يریثات  ياراد  زین  امیقتسم  يداصتقا  ،) دشر  هدننک   نییعت  لماوع  قیرط  زا   ) میقتسم ریغ  ریثات  رب  هوالع  یـسارکومد ،

هعماج کی  رد  اریز  دروآیم   مهارف  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت  يارب  یبولطم  هدولاش  یـسارکومد  لاربیل  تدم ، دنلب  رد  [. 7] دشابیم يداصتقا 
هعـسوت نیمات  روظنمب  ار  يداصتقا  ياه  تسایـس  ناوتیم  يا  هعماج  نینچ  رد  هکلب  دـشابیم ، رادـیاپ  اتاذ  یـسایس  ماظن  اهنت  هن  کیتارکومد 
ددرگیم رازاب  رد  ینانیمطاان  شهاک  بجوم  یسایس  يدازآ  نینچمه  ، درک  . هنیهب  حیحصت و  بولطم  يوحن  هب  رادیاپ  اما  عیرس  يداصتقا 
تردـق زا  هدافتـسا  ءوس  يراوخ ، تنار  شیادـیپ  هب  ابلاغ  یـسایس  يدازآ  دوبن  دـنکیم  . کمک  يداـصتقا  دـشر  اـقترا  هب  دوخ  هبون  هب  هک 

تاراصحنا و شیادیپ  يداصتقا  ، یعامتجا و  داسف  شرتسگ  تلود ، يرادا  هاگتسد  داسف  يداصتقا ،  عفانم  عبانم و  بحاصت  يارب  یسایس 
ییآراکان و شرتسگ  يداصتقا ، عبانم  بولطمان  صیـصخت  بجوم  فلتخم  قرط  زا  هک  ددرگیم   رجنم  یندم  قوقح  رـشب و  قوقح  ضقن 
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هطبار يداصتقا   يدازآ  یـسایس و  يدازآ  نیب  هطباریـسایس  يدازآو  يداصتقا  يدازآ  .  5 ددرگیم  . داصتقا  دـشر  گنهآ  ناوت و  شهاک 
لداعت یـسایس  يدازآ  نودب  يداصتقا  يدازآ  و  يداصتقا   يدازآ  نودب  یـسایس  يدازآ  تدـم  دـنلب  رد  تسا . لباقتم  ایوپ و  جـنرغب ، يا 

دنراد نآ  رب  دیکات  امامت  نوتگنیتناه ) هیرظن  دننام   ) نآ رـصاعم  عاونا  ات  هتفرگ  سکرام  زا  هتینردم ، ياه  يروئت  . دنـشابیمن يرادـیاپ  ياه 
راذگ لاح  رد  ار  یناسنا  هعماج  عومجم  رد  اه  هیرظن  نیا  تسا  . يداصتقا  دشر  هعسوت و  مزلتسم  یـسایس  يدازآ  شرتسگ  شیادیپ و  هک 

يداصتقا و هعسوت  زا  اهروشک  هک  رورم  هب  یلماکت ، ریس  نیا  رد  هک  دننآ  رب  و  دننادیم   جنرغب  ياه  نویـسامرف  هب  هداس  ياه  نویـسامرف  زا 
اریز تسا ، راگزاس  یناهج  هبرجت  اب  مکح  نیا  دباییم  . لماکت  یسارکومد  يوسب  اهنآ  یسایس  راتخاس  دنوشیم ، رادروخرب  يرتشیب  تورث 

یناهج هبرجت  يرظن و  تاظحالم  رگید  يوس  زا  تسا  . هدوب  قفوم  هتفای  هعـسوت  ياهداصتقا  رد  اتدـمع  یـسارکومد  شرتسگ  شیادـیپ و 
رد دازآ  داصتقا  رب  یکتم  ياه  ماظن  نونکات ، تسا  . يداصتقا  يدازآ  دوجو  مزلتسم  دوخ  هبون  هب  يداصتقا  هعسوت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 
ان رادیاپ و  ان  عومجم  رد  رالاس  تلود  ياه  ماظن  رد  يداصتقا  هعـسوت  سکعرب ، دنا  . هدوب  رت  قفوم  رایـسب  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت  نیمات 

هبرجت دـشابیم . يداـصتقا  يدازآ  مزلتـسم  یـسایس  يدازآ  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  یبرجت  يرظن و  مکح  ود  نیا  زا  تسا  . هدوـب   قـفوم 
مامت دزاسیم  . نکمم  ریغ  اسب  هچ  راوشد و  ار  یسارکومد  شرتسگ  شیادیپ و  يداصتقا  يدازآ  دوبن  هک  دهدیم  ناشن  تحارـص  اب  یناهج 

اب لاح  هب  اـت  یتلود  داـصتقا  براـجت  زا  کـی  چـیه  سکعرب ، دنـشابیم  . دازآ  رازاـب  داـصتقا  رب  یکتم  رادـیاپ  دوجوم و  ياـه  یـسارکمد 
نآ رب  لاد  ددعتم  تادهاشم  يرظن و  تاظحالم  رگید ، يوس  زا  . تسا هدیدرگن  رجنم  یسارکومد  رارقتسا  هب  و  هدوبن   هارمه   یـسارکومد 

ییاهروشک رد  ابلاغ   رادیاپ  يداصتقا  هعسوت  دشابیمن  . رسیم  یسایس  يدازآ  نودب  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت  و  يداصتقا   يدازآ  هک  تسا 
ابلاـغ يداـصتقا  هعـسوت  رما  کـیتارکومد  ریغ  ياـهروشک  رد  سکعرب ، دنـشابیم  . کـیتارکومد  یماـظن  ياراد  هک  تسا  هتفرگ  تروـص 
عفانم یـسایس ، يدازآ  نودب  تسا  . هدـش  فقوتم  يداصتقا  یـسایس و  ياه  نارحب  زورب  اب  ههد  ، دـنچ  رثکادـح  زا  دـعب  و  هدوب   رادـیاپان 

هب ان  هعـسوت  عبانم ، بولطمان  صیـصخت  یعامتجا ، ياه  یمارآ  ان  هب  اـبلاغ  رما  نیا  دـیآیم . رد  مکاـح  هورگ  راـصحنا  هب  يداـصتقا  هعـسوت 
هیرظن نیا  رب  یکتم  [  8] رجنرگ نومزآ  ددرگیم   . رجنم  ماظن  یشاپورف  اتیاهن  و  یسایس   یتابث  یب  يداصتقا ، ياه  ارحب ن  شیادیپ  راجنه ،

(t+1  ) نامز رد   Y هدیدپ هک  میهد  ناشن  رگا  اذل  دوش  . هتشذگ  بجوم  دناوتیمن  هدنیآ  اما  دوش ، هدنیآ  بجوم  دناوتیم  هتـشذگ  هک  تسا 
ناشن یجنـس  داصتقا  ياهوگلا  بوچراچ  نیا  رد  تسا   .   Y لماع   X هک   تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دراد ، یگتـسب    t نامز رد   X هدیدپ   هب 

يداـصتقا هعـسوت  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  قوف  تادـهاشم  ماـکحا و  زا  [. 9] تسا یـسایس  يدازآ  مزلتـسم  يداصتقا  يدازآ  هک  دـنهدیم 
یتابث یب  شیادیپ  لامتحا  هدش ، يرگید  فیعضت  بجوم  کی  ره  دوبن  تسا  . یسایس  يدازآ  مه  و  يداصتقا   يدازآ  مه  مزلتـسم  رادیاپ 

رد هک  تسا  یطیارش  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت  يارب  ویرانـس  نیرتبولطم  دهدیم  . شیازفا  ار  متـسیس  یـشاپورف  اتیاهن  و  يداصتقا   نارحب  و 
یبطق اب  هارمه  یسایس ، یتابث  یب  زا  تسا  ترابع  يداصتقا  هعسوت  يارب   ویرانس  نیرتدب  سکع ، رب  دنشاب  . هدش  نیمات  طرـش  ود   ره  نآ 

ياه شنت  زیمآ  تملاسم  لح  يارب  کیتارکومد  بوچراچ  کی  دوبن  و  یعامتجا   ياه  هورگ  یـسایس  يداـصتقا و  ياـه  تساوخ  ندـش 
، تسا يداصتقا  هعسوت  مزلتسم  یسارکومد  رارقتسا  هک  دوب  نآ  رب  دیکات  متـسیب  نرق  لوا  همین  نرق 19 و  رد  رگا  . داضتم تابلاطم  زا  یشان 

رییغت نیا  هب  يددـعتم  لـماوع  تسا   . رادـیاپ  يداـصتقا  هعـسوت  طرـش  شیپ  یـسارکومد  هک  دوشیم  دـیکات  نیا  رب  وس  نیا  هب  هـهد 80  زا 
یناهج برغ ، هتفای  هعسوت  ياهروشک  رد  مسیلاربیل  وئن  دشر  درس  ، گنج  نایاپ  مسینومک و  یـشاپ  ورف  هلمج  زا  دنا  هدرک  کمک  شرگن 
دربشیپ رما  رد  هتفاین  هعسوت  ياهروشک  قیفوت  مدع  و  دشر   لاح  رد  ياهروشک  رد  یهاوخ  یسارکومد  شبنج  ریثات  يراد ، هیامرـس  ندش 

، لاثم يارب  تسا  . هدوب  هتـسهآ  رایـسب  هتفاین  هعـسوت  ياهروشک  رتشیب  رد  يداصتقا  دشر  هتـشذگ  ههد  دنچ  رد  يداصتقا   . هعـسوت  همانرب 
ورپ و يویلوب ، اکیئاماج ، ییاـقیرفآ ، ياـهروشک  رتشیب  رد  هنارـس  یلم  صلاـخان  دـیلوت  هنـالاس  دـشر  خرن  نیگناـیم  اـت 1990  نیب 1965 

تلود رد  ار  فیعض  درکلمع  نیا  تلع  یللملا  نیب  هعسوت  ياه  کناب  ریاس  یناهج و  کناب  هلمج  زا  يرایسب ، تسا  . هدوب  یفنم  الئوزنو  
تردـق یلـصا  اشنم  ود  یـسایس  تیعقوم  و  تورث )  ) يداصتقا عبانم  هب  یـسرتسد  دـننادیم  . يداـصتقا  هعـسوت  ياـه  هماـنرب  ندوب  يروحم 
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يداصتقا و ماظن  ییاراک  تفا  داسف ، شرتسگ  هب  ابلاغ  يداصتقا ، تردق  هچ  یـسایس و  تردق  هچ  تردـق ، دـح  زا  شیب  زکرمت  دنـشابیم  .
دریگیم تروص  یماگنه  زکرمت  نیرت  برخم  اما ، ددرگیم . رجنم  ماظن  لک  یـشاپورف  اتیاهن  و  یتابث ، یب  يراتخاس ، ياه  نارحب  یـسایس ،

يداصتقا ياه  يدازآ  ضقن  اب  یتلود  داصتقا  ددرگ  . زکرمتم  يدودعم  دادعت  تسد  رد  نامزمه  یـسایس ) يداصتقا و   ) تردق ود  ره  هک 
دـنک  ، ضقن  ار  یـسایس  ياه  يدازآ  هک  يدازآ  داصتقا  رگید ، يوس  زا  دـنکیم  . هنیداـهن  ارنآ  هدروآ و  مهارف  ار  يزکرمت  نینچ  ناـکما 

یسارکومد .  6 ددرگیم    . یتلود  داصتقا  ياه  نارحب  اه و  يراـمیب  ناـمه  راـچد  تدـم  دـنلب  رد  دـش ، هداد  ناـشن  ـالاب  رد  هک  روطناـمه 
ان لزلزتم و  یـسارکومد  کی  دوب  . دـهاوخن  رادـیاپ  دوش  رجنم  يداصتقا  جرم  جره و  یـسایس و  یتاـبث  یب  هب  یـسارکومد  هچنانچرادـیاپ 
هک دـش   دـهاوخ  يداصتقا  دوکر  بجوم  دنـشاب  رییغت  لاح  رد  مادـم  نآ  یـسایس  يداـصتقا و  ياـه  تسایـس  تلود و  نآ  رد  هک  رادـیاپ 
راک يورین  ندش  هزیلاکیدار  اپون  ياه  یـسارکومد  رد  دیدرگ  . دهاوخ  یـسارکومد  رتشیب  فیعـضت  یـسایس و  یتابث  یب  هب   رجنم  ابقاعتم 

دوکر بجوم  دیدش  یمروت  ياه  جوم  داجیا  اب  هتشگ و  نیگنس  ياه  قوقح  شیازفا  یعامتجا و  - يداصتقا ياه  یمارآان  بجوم  دناوتیم 
تایلام شیازفا  قیرط  زا  ار  دوخ  هجدوب  يرسک  دنناوتیمن  ابلاغ  فیعـض  کیتارکومد  ریغ  ياه  تلود  هوالعب ، ددرگ  . داصتقا  یناماسبان  و 

ریغ ياـه  تلود  نینچمه  ، [. 10] دوشیم مروت  دـیدشت  بجوم  هک  دـنوشیم  لسوتم  نارگ  ياه  ماو  ذـخا  لوپ و  پاچ  هب  اذـل  دـننک  نیماـت 
ددرگیم . مروت  ددجم  دیدشت  ییارگ و  فرصم  شیازفا  بجوم  هک  دنشایم   دوخ  نادنورهـش  تیامح  دیرخ  هب  روبجم  ابلاغ  کیتارکومد 
زا یشان  ياه  شنت  راشف و  ياه  هورگ  داضتم  تابلاطم  نآ  رد  هک  دماجنایب  یطیارش  هب  دناوتیم  یـسارکمد  یـشیاسرف " دشر   " هیرظن قبط 

بجوم یـسارکومد  تیاهن  رد  [. 11] دزاس نکمم  ریغ  هاـگ  راوشد و  کـیتارکومد  تلود  يارب  ار  يداـصتقا  هعـسوت  هماـنرب  دربشیپ  اـهنآ 
ار يار  نیرتشیب  هک  یعامتجا  رـشق  هچنانچ  دوشیم  . دمآرد  عیزوت  دوبهب  اذل  و  طسوتم   هقبط  هب  دـنمتورث   هقبط  زا  یـسایس  تردـق  لاقتنا 

دمآرد عیزوت  نکمم  دح  ات  یتایلام ، ماظن  دننام  دوجوم  ياه  مزیناکم  زا  هدافتـسا  اب  هک  تشاد  دهاوخ  نآ  هب  لیم  دشاب ، دمآرد  مک  دراد 
دوکر بجوم  دـمآرد  رتـشیب  عیزوت  هک  درک  دـهاوخ  ادـیپ  همادا  اـجنآ  اـت  رما  نیا  ارگ  درخ  یـسارکومد  رد  دـهد   . رییغت  دوخ  عـفن  هب  ار 

يداصتقا دشر  نیب  يا  هنیهب  لداعت  رارقتـسا  بجوم  یـسارکومد  يرظن  ظاحل  هب  اذل ، ددرگن  . هعماج  راشقا  هیلک  دمآرد  شهاک  داصتقا و 
یمروت ياه  جوم  شیادیپ  بجوم  هتشگ ، جراخ  لداعت  تلاح  زا  دناوتیم  دنور  نیا  اپون  ياه  یـسارکومد  رد  اما  دوشیم  . دمآرد  عیزوت  و 

حطـس دـشاب ، رتمک  تسا  يار  نیرتشیب  ياراد  هک  يرـشق  دـمآرد  هیامرـس و  هک  هچره  یـسارکومد ، رد  . ددرگ يداـصتقا  دوکر  دـیدش و 
، دـشاب رتلداعتم  نآ  دـمآرد  عیزوت  رتالاب و  هعماج  هافر  حطـس  هچ  ره  سکعرب ، دوب . دـهاوخ  رت  نییاپ  داصتقا  دـشر  خرن  رتـالاب و  تاـیلام 

هاتوک رد  یسارکومد  رارقتسا  بوچراچ  ، نیا  رد  دوب   . دهاوخ  رتمک  ددرگ  داصتقا  دشر  خرن  شهاک  بجوم  یـسارکومد  هکنآ  لامتحا 
نآ ياه  تیدودـحم  و  يداصتقا   متـسیسزا  یعامتجا  راشقا  هکیماگنه  هژیو  هب  دوش  يداصتقا  دـشر  خرن  شهاـک  بجوم  دـناوتیم  تدـم 

شیب ار  هعماج  یسایس ، ياه  هورگ  هچنانچ  دنراد . هلداعم  نیا  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  یسایس  ياه  هورگ  دنشاب . هتـشادن  یفاک  تخانش 
. دوب دـهاوخ  رتشیب  ددرگ  يداصتقا  دوکر  بجوم  یـسارکومد  هکنآ  لامتحا  دـننک ، هزیلاـکیدار  نآ  يداـصتقا  یـسایس و  تیفرظ  دـح  زا 

يارب رما  نیا  هب  هجوت  ددرگ . نآ  یـشاپورف  بجوم  دـناوتیم  تیاهن  رد  هدوبن و  بسانم  اپون  یـسارکومد  کی  يارب  یطیارـش  نینچ  اتعیبط 
هوبنا تشابنا  عبانم و  جیـسب  مزلتـسم  داصتقا  دشر  هعـسوت ، هیلوا  لحارم  رد  اریز  تسا  ، يا  هژیو  تیمها  ياراد  دـشر  لاح  رد  ياه  روشک 

موزلم  مزال و  یسایس  يداصتقا و  يدازآ  تدم  دنلب  رد  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  قوف  ياهیسررب  هعومجم  زا  يدنبعمج  .  7 تسا . هیامرس 
يداصتقا هعـسوت  يزاسون و  هبرجت  تسا  . یـسایس  يدازآ  مه  يداصتقا و  يدازآ  مه  مزلتـسم  رادیاپ  يداصتقا  هعـسوت  و  هدوب   رگیدـکی 

نیا رب  تسا  ینـشور  هاوگ  دـش ، دـهاوخ  هداد  ناشن  يدـعب  ياهلـصف  رد  هک  روطنامه  ریخا ، ههد  جـنپ  رد  هژیو  هب  هتـشذگ  هدـس  رد  ناریا 
Expected value[2]   Standard Deviation[3]  Gini Coefficient    [4]  Lawson and [  1 . ] مـکح
Block,[5]  Opportunity cost[6]    Elasticity of inter-temporal substitution[7]    Y.I. Feng, 2003,
Democracy, Governance, and Economic Performance,   The MIT Press.[8]  Granger’s
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statistical test[9]  Y.I. Feng, 2003, Democracy, Governance, and Economic Performance,  
پاچ و 3 - ماو ، ذخا  - 2 تایلام ، شیازفا  - 1 دنک : نیمات  قیرط  هس  زا  ار  دوخ  هجدوب  رسک  دناوتیم  تلود  [    The MIT Press.[10

Foxley, Mac Pherson and O’Donald, 1986, Development, Democracy, and the Art [  11 .] سانکسا
.of Trespassing: Essays in Honour of A.O. Hirschman, University of Notre Dame Press

رصاعم ناریا  رد  مود  هجرد  یسارکومد  برغ و 

رصاعم ناریا  رد  مود  هجرد  یسارکومد  برغ و 
ناگدازيودهم دواد 

؛ دنراد كارتشا  مه  اب  زیچ  دنچ  رد  فیرعت ، رد  فالتخا  دوجو  اب  یسارکومد »  » زا نایبرغ  فیراعت  هلأسم  حرط  رظن : دقن و  یسارک و  ومد 
تردـق هب  مدرم  طسوت  هک  یـسایس  نامکاح  هیحان  زا  مدرم  قوقح  تیاعر  اب  ناشیاهروشک  تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  تیمکاـح  قح  رد 

، دناهدیـسر بیوصت  هب  مدرم  بختنم  ناگدـنیامن  قیرط  زا  هک  یندـم  نیناوق  یـساسا و  نوناـق  ياـنبم  رب  نادرمتلود  تموکح  دناهدیـسر ،
دوخ عوبتم  روشک  رد  ناـیبرغ  ار ، یـسارکومد  رگید  لوصا  هارمه  هب  دراوم  نیا  ماـمت  . روـشک لالقتـسا  يدازآ و  ظـفح  رب  تلود  ماـمتها 

یتسودناسنا یهاوخریخ و  ایآ  هک  تسا  نآ  یـساسا  شـسرپ  نکیل  دـناهدرک . شـالت  نآ  هب  ندیـشخب  تینیع  رد  هتـشاذگ و  ثحب  دروم 
ياهروشک صوصخم  ار  هدش  فیرعت  یسارکومد  هکنیا  ای  دریگیم  رب  رد  زین  ار  یبرغریغ  ناهج  دراد و  يزرمارف »  » ۀصیصخ کی  نایبرغ 

ِیـسارکومد رگا  دـهدیم . ناشن  ار  یفنم  خـساپ  یبرغریغ ، ياهروشک  اب  دروخرب  رد  نایبرغ  یگنهرف  یـسایس و  همانراک  ؟ دـننادیم یبرغ 
یـسارکومد ققحت  هب  رـضاح  هاگچیه  نایبرغ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هماـنراک  نیا  ۀـعلاطم  زا  میماـنب ؛ کـی » هجرد   » ار برغ  رد  جـیار 

زا دنتـسه ، هدوب و  یبرغریغ  ياهروشک  رد  ندـش  هدایپ  ناهاوخ  نانآ  هک  یـسارکومد  دـناهدوبن . دوخ  ینوماریپ  ياهروشک  رد  لوا  هجرد 
يروص و یعوـن ، شقن  مدرم  هک 1 . دنتـسه  تایـصوصخ  نیا  ياراد  مود ، هجرد  ياهیـسارکومد  تسا . موس » هجرد  یـسارکومد   » عوـن
. تسا نردم » ۀقلطم  تلود   ) تموکح ۀیاپ  رب  نآ  یسایس  ماظن  . 3 تسا . یتنس  هعماج  ِنردم  راشقا  طقف  مدرم  زا  دارم  . 2 دنراد . یتافیرشت 
. دنراد برغ  هب  دیدش  یگتسباو  فلتخم ، لاکشا  هب  ًارثکا  نآ ، یگنهرف  یسایس و  ناگبخن  . 5 دنتسه . هدش  لرتنک  زین  ییاهماظن  نینچ  . 4

تایـصوصخ نـیا  دنتـسه . یبرغ  ياههشیدـنا  رازگراـک  يزاـسون )  ) نویـسازینردم هـب  موـسرم  ِیحالــصا  ياـههمانرب  بلاـق  رد  ناـنآ  . 6
زا هک  دهدیم  ناشن  ناریا  رـصاعم  خیرات  . درک هدهاشم  ناوتیم  برغ ، ینوماریپ  ياهروشک  رثکا  رد  شیبومک  ار  مود  هجرد  یـسارکومد 

شالت لوا ) هجرد   ) یبرغ عون  زا  یـسارکومد  ققحت  يارب  مدرم  هک  ینازیم  هب  يرادهیامرـس ، ِبرغ  اب  ناریا  طاـبترا  يرارقرب  زاـغآ  ناـمه 
، کی هجرد  یـسارکومد  هب  ندیـسر  رد  ناریا  مدرم  یماکان  تسا . هتـشگن  اهنآ  بیـصن  مود  ۀجرد  یـسارکومد  زا  شیب  يزیچ  دـناهدرک ،

هعماـج یگنهرف  یـسایس و  ناـگبخن  هب  نآ  رگید  فرط  دوشیم و  یهتنم  ناریا  اـب  برغ  دروخرب  هب  نآ  فرط  کـی  دراد ؛ هیوـسود  تلع 
ۀجرد یـسارکومد   » ةژورپ ندومن  ماجرفان  رد  هعماـج ، نردـم  ناـگبخن  زا  يرایـسب  هارمه  هب  فلتخم  ياهلکـش  هب  ناـیبرغ  . تسا طوبرم 
ترابع میقتسم  روضح  نیا  تسا . ناریا  یـسایس  ةدنیآ  نییعت  رد  نایبرغ  میقتـسم  روضح  اهراکهار ، نیا  ۀلمج  زا  دناهتـشاد . شقن  کی ،»

ود عوقو  دـهاش  ناریا  مدرم  يولهپ ، تموکح  نایاپ  اـت  هیراـجاق  ۀلـسلس  رخاوا  زا  ناریا . رد  یماـظن  ياـهاتدوک  يارجا  یحارط و  زا  تسا 
لاس 1299 دنفـسا  ياتدوک  تسخن  دنتـشاد ؛ میقتـسم  شقن  نآ  ماجنا  رد  اکیرمآ ، سیلگنا و  هک  دندوب  يزاستشونرـس  ِیماظن  ياتدوک 
ود ره  ییاهن  یلـصا و  دـمایپ  اهسیلگنا . یحارط  هب  نایئاکیرمآ و  طـسوت  لاس 1332  دادرم  ياتدوک 28  رگید  اـهسیلگنا و  طـسوت  ش 

سپ زا  دنتـسناوتیم  نایبرغ  تسا . هدوب  مود ) ياتدوک  رد   ) اضردمحم و  لوا ) ياتدوک  رد   ) ناخاضر يدادبتـسا  تموکح  تیبثت  اتدوک ،
مود هجرد  یسارکومد  هب  طقف  نانآ  نکیل  دندروآ ؛ دوجوب  کی ) هجرد  یسارکومد   ) یمدرم تموکح  طسب  يارب  ياهنیمز  ییاتدوک ، ره 

يرـصتخم هراشا  دادرم  ياـتدوک 28  یـسایس  ثداوح  هب  تیعـضو ، نیا  ققحت  یگنوـگچ  ندـش  نشور  يارب  اـجنیا  رد  دـنداد . تیاـضر 
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تموکح فیعـضت  رویرهـش 1320 و  رد  هیـسور  سیلگنا و  طسوت  ناریا  لاغـشا  اب  دادرم 1332 ياـتدوک 28  رد  سیلگنا  شقن  مـینکیم 
تامادـقا نیلوا  دـندرک . ادـیپ  ناـشهدرب ، اـمغی  هـب  قوـقح  قاـقحا  ناـشروشک و  لالقتـسا  يدازآ و  يارب  یلاـجم  ناریا  مدرم  هماـکدوخ ،

ندرک یلم  يارب  هزراـبم  عقاورد  دوب . اـهسیلگنا  ۀطلـس  زا  ناریا  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  مدرم ، مکاـح و  ناـگبخن  یخرب  یهاوـخیدازآ 
کلم ار  ناریا  نیا ، زا  شیپ  اـت  هک  سیلگنا  نادرمتلود  اـما  دوـب . یـسارکومد  لوـصا  قـقحت  رد  مدرم  ناـگبخن و  كرتـشم  هـبرجت  تـفن ،
عفانم نداد  تسد  زا  ۀناشن  ار  ناریا  تلم  يزوریپ  نانآ  اریز  دندرک . دروخرب  هناتخسرس  یمدرم  ةزرابم  نیا  اب  دنتسنادیم ، دوخ  يرامعتسا 

: دوب هتفگ  گنج  نامز  رد  اهراب  سیلگنا ، راکهظفاحم  تلود  ریزو  تسخن  لیچرچ ، دنتـسنادیم . هدـش  رامعتـسا  ياـهروشک  رد  سیلگنا 
ات دیـشوکیم  فـلتخم ، قرط  هب  سیلگنا  تلود  ورنیا ، زا  ( 1 .«) مشاب ایناتیرب  يروتارپما  لالحمـضا  دهاش  هک  ماهدـشن  ریزو  تسخن  نم  »
رد دـنکیم و  رفــس  ناریا  هـب  هاـم 1326 ، يد  رد  اـیناتیرب ، قباـس  ۀـجراخ  ریزو  ندـیا ، ینوـتنا  . دوـش هجاوـم  یـسارکومد  نارحب  اـب  ناریا 
رد هاش  تارایتخا  شیازفا  یـساسا و  نوناق  رد  رظن  دـیدجت  ِرکف  زا  تیامح  هب  ار  نانآ  ناریا ، نارادـمامز  هاش و  اب  یـصوصخ  ياهتاقالم 

یمدرم مایق  نتخادنا  هار  هب  رد  سلجم  ییاناوت  هب  سیلگنا  نادرمتلود  اریز  ( 2 .) دوب هتخاس  مرگلد  انس ، سلجم  لیکشت  نیسلجم و  لالحنا 
دنفسا 1329 رد 29  ناریا  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  نوناق  بیوصت  اـب  هرخـالاب  دـندوب . فقاو  ًـالماک  ناریا ، رد  ناشعورـشمان  عفاـنم  هیلع 

نینچ تفن  ندش  یلم  حرط  نوماریپ  ریـسفت  رد  ندنل ، ویدار  دش . رتيدـج  ناریا  اب  سیلگنا  راکـشآ  میقتـسم و  دروخرب  نیـسلجم ، طسوت 
يدودعم هدع  فرط  زا  داهنشیپ  نیا  درک . بیوصت  روشک  رد  ار  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  داهنـشیپ  ناریا  ناملراپ  زورما  : » درک رظن  راهظا 
یناـبیتشپ هتفرگ ، رارق  یناـشاک  مساـقلاوبا  دیـس  اـهنآ  سأر  رد  هـک  بـصعتم  ياـهالم  هدـع  کـی  نـینچمه  نادـنمتورث و  ناـعجترم و  زا 

تـسخن تسپ  زا  قدصم  رتکد  يرانکرب  زا  ریغ  ياهراچ  دوخ ، عورـشمان  عفانم  ظفح  روظنم  هب  سیلگنا  تلود  بیترت ، نیدب  (3 .«) دوشیم
هک رینز  نیبار  دنک . قدصم  رتکد  نیـشناج  ار  ماوق  ات  دروآ  راشف  هاش  هب  سیلگنا  ترافـس  اذل  دیدیمن . اروش  سلجم  فیعـضت  يریزو و 

هابتـشا کی  نیا  نم  رظنهب   » هک دوب  دقتعم  هدش  مازعا  ناریا  هب  یتلود  دـض  تینهذ  تیوقت  يارب  دروفـسکآ  هاگـشناد  يداتـسا  توسک  رد 
.« دادن یبوخ  ۀجیتن  میدرک و  أیض  دیس  دروم  رد  ار  راک  نیا  ام  دریگب . تروص  ماوق  عفن  هب  ینلع  ةزرابم  هنوگره  هک  دوب  دهاوخ  یکیتکات 

، دنکیم تفلاخم  دیز  اب  ینابیتشپ و  ورمع  زا  هک  دنک  داجیا  ار  روصت  نیا  هکنیا  نودب  ترافس  : » هک درک  هیصوت  سیلگنا  ترافـس  هب  اذل 
هدیـسر ماقم  نیا  هب  ترافـس  ۀیـصوت  قیوشت و  ۀجیتن  رد  هک  دنک  نامگ  دوشیم  قدصم  نیـشناج  سک  ره  هک  دـنک  مادـقا  يوحنهب  دـیاب 

نیا هب  ندیسر  يارب  یلو  دوشیم ، قدصم  تلود  هیلع  یماظن  ياتدوک  یحارط  راک  هب  تسد  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  ناتـسلگنا  ( 4 .«) تسا
زا دـندوب و  هتفرگ  رتيدـج  ار  ناریا  رب  هطلـس  تسایـس  هک  نایئاکیرمآ  دـندرکیم . ساسحا  دوخ  راـنک  رد  ار  یـسفن  هزاـت  بیقر  دوصقم 

ریزو اذـل  دوشیم . يوروش  تیامح  دروم  ياهتسینومک  ندـمآ  راک  يور  بجوم  قدـصم  رتکد  طوقـس  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  مه  یفرط 
حرط أرجا  رد  ناـنآ  نداد  تکراـشم  ناـیئاکیرمآ و  روصت  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  ندـیا ، ینوتنا  ناتـسلگنا ، هجراـخ 
هدرک تمیزع  نتگنـشاو  هب  اتدوک  حرط  يارب  هک  سیلگنا  ۀـجراخ  ترازو  ياضعا  زا  یکی  لاف ، ماس  رـس  درک . فرـص  یماظن ، ياـتدوک 

رد وا  ندـنام  یقاب  تسین و  نکمم  قدـصم  اب  یقفاوت  هنوگچیه  هک  مینک  باـجم  ار  اـهییاکیرمآ  اـت  میتفر  اـجنآ  هب  اـم  :» تسا هتفگ  دوب ،
راـیتخا رد  تموکح  رییغت  يارب  هک  یلیاـسو  ةراـبرد  هک  دوـب  نیا  اـم  دـصق  نینچمه  تسا ؛ كاـنرطخ  اـم  يود  ره  حـلاصم  يارب  تردـق 
تردق رد  قدصم  ندنام  یقاب  هک  دناهتفریذپ  اهنآ  هک  میدرک  ساسحا  وگتفگ  ثحب و  یتدم  زا  دـعب  میهدـب . نآ  هب  یتاحیـضوت  میتشاد ،

هب دـش و  يراکمه  دراو  سیلگنا  اب  یماـظن  ياـتدوک  حرط  رد  اـکیرمآ  ماجنارـس  (5 .«) دش دـهاوخ  رجنم  اهتسینومک  طلـست  هب  ماجنارس 
هب ار  نآ  هک  هتشادن  یتفلاخم  نادنچ  دشاب  حرط  يرجم  اکیرما  هکنیا  زا  اهیـسیلگنا  تفرگ . تسدهب  ار  لمع  راکتبا  ایـس  نامزاس  کمک 
مه یفرط  زا  تشگیم و  المرب  رتمک  ناهج ، ناریا و  یمومع  ناهذا  رد  ناتسلگنا  ندوب  یسارکومددض  ةرهچ  اریز  دنتـسنادیم . دوخ  عفن 

یساسح شقن  ةرابرد  اهییاکیرمآ ، فالخرب  اهیـسیلگنا  : » تسا هتفگ  نیبور  يراب  دوب . هدش  نوگنرـس  دوبن ، شاهقالع  دروم  هک  تلود 
ياتدوک 28 رد  اکیرمآ  شقن   6 .«) دنتخادنا اهییاکیرمآ  ندرگ  هب  ار  لئاسم  همه  هانگ  دندرک و  رایتخا  توکس  دنتـشاد ، راک  نیا  رد  هک 
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، نآ یفرصم  رازاب  لیلد  هب  اهدعب  هنایمرواخ و  رد  یتفن  میظع  ریاخذ  دوجو  لیلد  هب  دعب ، هب  لوا  یناهج  گنج  زا  هک  اکیرمآ  دادرم 1332
رد ذوفن  لامعا  هب  رخاوا 1320 ، رد  ییاکیرمآ  نازابرس  ندش  دراو  نامز  زا  ساسحا  نیا  دوب . هدرک  ادیپ  ناریا  هب  تبـسن  يرتيدج  هجوت 

ِيروف ندش  هدرامگ  ِندوب  تحلـصم  هب  : » تسا هدمآ  نامز ، نامه  در  اکیرمآ  ترافـس  ياهشرازگ  زا  یکی  رد  دش . لیدـبت  ناریا  تلود 
یثنخ ناکما  تروص  رد  تراظن و  روظنم  هب  یماظن  تئیه  کی  مازعا  موزل  صوصخب  ناریا و  تلود  کـیژتارتسا  عضاوم  رد  ناـیئاکیرمآ 

ار اهنآ  دوخ ، هب  تبـسن  نایئاکیرمآ  تیامح  بلج  نمـض  دوب  هتـسناوت  ناوج ، هاـش  ( 7 .«) ناریا شترا  رد  یلخاد  هئطوـت  هنوـگره  ندرک 
يدارفنا و رکفت  هـب  رداـق  هتفاـین و  کـیتارکومد  تموـکح  لوـصا  كرد  يارب  یفاـک  شزوـمآ  مدرم  هـک  یناـمز  اـت   » هـک دزاـس  دـعاقتم 

نایئاکیرمآ تینهذ  رد  ًالماک  هاـش  هتفگ  نیا  ( 8 .«) دوش کیتارکومد  ًاعقاو  تسوا ، بولطم  هکنانچ  دناوتیمن  روشک  دنتـسین ، هنارایـشوه 
هک ینامز  ات  : » تشادیم راعـشا  نارهت  رد  اکیرمآ  کیژتارتسا  تامدخ  ةرادا  ةدنیامن  هک  يروطهب  دوب ، هداتفا  اج  یناریا ، ۀعماج  هب  تبـسن 

یبوخهب هک  تلود  ۀـیاپدنلب  ياـضعا  زا  یهورگ  هدرکن و  تفرـشیپ  مدرم  یـسایس  روعـش  هدیـسرن و  هجیتـن  هب  ناریا  رد  یموـمع  شزوـمآ 
(9 .«) دراد ندرک  تموکح  يارب  دـنمورین  تسد  کی  هب  زاین  لاـسدرخ  یکدوک  دـننام  ناریا  تسا ، هدـشن  لیکـشت  دنـشاب  هدـید  شزومآ 

اکیرمآ فرط  زا  یعـضوم  نینچ  ذاختا  دوب . هدرک  ذاختا  ار  یفرطیب  عضوم  اـیناتیرب ، قدـصم و  رتکد  تلود  ناـیم  عازن  رد  ادـتبا  اـکیرما ،
ار اهیـسیلگنا  مه  یفرط  زا  دنک و  فیعـضت  ناریا  رد  ار  ناتـسلگنا  ۀناردتقم  تیعـضو  یفرط  زا  دوب ، لیام  اکیرمآ  اریز  دوب ، هدش  باسح 
رد شیپ ، زا  شیب  عازن  نیا  لیلد  هب  اهیسیلگنا  تیعقوم  اریز  درک . ادیپ  ققحت  مه  دوصقم  نیمه  هکنانچ  دیامن . دوخ  اب  يراکمه  هب  راداو 

اکیرمآ اب  يراـکمه  زا  ریغ  ياهراـچ  دوخ ، عفن  هب  عاـضوا  نداد  ناـماس  يارب  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناـنآ  هدـش و  لزلزتم  ناریا 
نم : » هک ددرگیم  مولعم  سیلگنا   16M نامزاس ةدنامرف  سواه  دوو  ۀتفگ  نیا  زا  ار  اهنآ  اب  اکیرمآ  يراکمه  هب  اهیسیلگنا  زاین  دنرادن .

يرورـض اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  ایناتیرب و  يراکمه  ناریا ، رد  یـسور  ياتدوک  کـی  زا  يریگولج  يارب  هک  مدوب  هدـش  دـعاقتم  ادـتبا  زا 
نونکا دیدنسپیمن ، ار  ناریا  تفن ، رد  ییاکیرمآ  ياهتکرش  ندش  میهس  هک  هتـشذگ  فالخرب  سیلگنا  هجراخ  ریزو  ندیا ، (10 .«) تسا

نم : » دیوگیم يو  دنوشن . دراو  ناریا  یتفن  عفانم  زا  يرادربهرهب  رد  ییاکیرمآ  یتفن  ياهتکرـش  هک  درادن  دوجو  یلیلد  هک  دوب  دـقتعم 
ندـش میهـس  هلأسم ، لح  هار  اـهنت  مدوب ، دـقتعم  نم  دـنوش . کیرـش  ناریا  تفن  زا  يرادربهرهب  رد  اـهنآ  اـت  متـساوخیم  اـهییاکیرمآ  زا 

رد دـندش ، نئمطم  ناشدوخ  هب  اهیـسیلگنا  جایتحا  تدـش  زا  اکیرما  یلـصا  ناگدـننادرگ  یتقو  (11 .«) تسا ناریا  تفن  رد  اـهییاکیرمآ 
ةدــهعرب دــیدج  تسایــس  درک . ذاــختا  ار  اــیناتیرب  عــضاوم  زا  هنارادــبناج  تلاــح  هناــفرطیب ، تسایــس  زا  یناــهگان  شخرچ  کــی 

، رواهنزیآ تموکح  زا  شیپ  ات  هدـش  هتـشاذگ  دـناهدروآ ، تسدهب  ار  تردـق  رواهنزیآ  يروهمج  تسایر  هطـساوب  هک  ناـهاوخيروهمج 
رد یـسایس  يزیرهمانرب  ةرادا  سیئر  قدـصم  رتکد  تموکح  نامز  رد  هک  زتین  لپ  دـننام   ) اـکیرمآ هجراـخ  ترازو  ناسانـشراک  زا  یخرب 

سیلگنا و نایم  فالتخا  زیمآتملاسم  ياههار  قیرط  زا  دندرک  شالت  اکیرمآ ، یفرطیب  تسایـس  يانبم  رب  دوب ) اکیرمآ  ۀـجراخ  ترازو 
اکیرما دیدج  نانادرگتسایس  دروخرب  ةرابرد  زین  لپ  دش . هتشاذگ  توکـسم  شالت  نیا  اکیرمآ ، تسایـس  رییغت  اب  اما  دننک . لح  ار  ناریا 

رـس زا  دوب  هدش  عطق  هک  ییاج  زا  ار  تارکاذم  متـساوخ  وا  زا  ًایوق  نم  دـش ، هجراخ  ریزو  سلاد  رتساف  ناج  یتقو  : » تسا هتفگ  وا  حرط  اب 
کی لیکـشت  داهنـشیپ   ] میدوب هدرک  قفاوت  وا  اب  هچنآ  زا  رتهب  ياهلماعم  چـیه  تسناوت  دـهاوخن  هک  دوش  هداد  ناـشن  قدـصم  هب  اـت  دریگب 

[ اکیرمآ یعافد  تاکرادت  نامزاس  طسوت  يرالد  نویلیم  ماو 50  أطعا  ییاپورا و  ییاکیرمآ و  تفن  ياهیناپمک  زا  یللملانیب  مویـسرسنک 
رب سلاد  هک  میتفایرد  يدوزهب  میریگب . رـس  زا  ار  تارکاذم  دادـن  هزاجا  نم  و  ناریا ] رد  اکیرما  ریفـس   ] نوسردـنه هب  سلاد  نکیل  دـنکب .

لابند ار  یتسرد  تسایـس  هنایمرواخ  لیاسم  دروم  رد  ًالوصا  میاهدـش و  لـیاق  تیمها  قدـصم  يارب  دـح  زا  هداـیز  اـم  هک  تسا  رواـب  نیا 
ياههویـش هب  قدـصم  هلئـسم  لـح  يارب  تاـعالطا ، يزکرم  ناـمزاس  سیئر  سلاد  نلآ  شردارب  کـمک  هب  سلاد  رتساـف  ناـج   » مـیدرکن

یماظن ياتدوک  يارجا  يزیرحرط و  اب  اکیرمآ  سیلگنا و  بیترت ، نیدب  (12 .«) دیدرگن نم  یتفگش  بجوم  هک  دندش  لسوتم  يرتمیقتسم 
عفانم ظفح  تسا  مهم  هچنآ  درادن . تیمها  اهنآ  يارب  کی ) هجرد   ) نآ یبرغ  عون  زا  یسارکومد  ققحت  هک  دنداد  ناشن  ًالماک  دادرم ،  28
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نیمأت رتشیب  رتهب و  یلیخ  هماکدوخ  نامکاح  قیرط  زا  عفانم  ظـفح  نیا  هتبلا  تسا و  یبرغریغ  ةرمعتـسم  ياـهروشک  رد  ناـیبرغ  عورـشمان 
زاغآرـس  » نوماریپ دوخ  قـیقحت  رد  دراوراـه ) هاگـشناد  ۀـنایمرواخ  تاـعلاطم  شخب  سیئر  داتـسا و   ) يدروجـال بیبـح  رتـکد  ددرگیم .

هک اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ریبک و  يایناتیرب  هک  دتفیب  رکف  نیا  هب  هدنناوخ  دیاش  : » دسیونیم ناریا » رد  يدرف  تموکح  زا  اکیرمآ  ینابیتشپ 
دندیسر هجیتن  نیا  هب  اهنآ  یلو  دنتشاد . يدعاسم  رظن  ناریا  رد  هطورشم  تموکح  اب  دیاب  دنتسه ، کیتارکومد  ياهمیژر  ياراد  ناشدوخ 
ياجهب برغ  رد  تابثیب » ۀطورـشم  تنطلـس   » ات دوشیم  تیامح  رتهب  ناریا  رد  ناشعفانم  زا  تابث » اب  هماکدوخ و  تنطلـس   » دوجو اـب  هک 

اب طسوتم  ۀـقبط  مک  تسد  ای   ) مدرم هب  ناسنیدـب  دزادـنا و  راک  هب  کیتارکومد  ياهداهن  دربشیپ  يارب  ار  دوخ  ۀـظحالم  لباق  ذوفن  هکنیا 
درُخ و دـندوب ، هدرک  نتفرگ  اپ  هب  عورـش  هزات  هک  ار  ياهدننکـش  ياهداهن  دـنک ، کمک  روشک  یـسایس  ماـظن  رد  تکراـشم  يارب  داوس )
رد کی  هجرد  یـسارکومد  ققحت  مدع  ردمود  هجرد  یـسارکومد  ققحت  رد  هاوخهطورـشم  یـسایس  ناگبخن  شقن   13 .«) تخاس یشالتم 

هتساوخ نیرجحتم ، نانآ  رانک  رد  ددجتم و  ناهاوخیدازآ  زا  يرایسب  یسایس و  ناگبخن  هکلب  دنتشادن . شقن  اهنت  اکیرما  سیلگنا و  ناریا ،
یهاگآ لیلد  هب  دندوب ، گنرف  ناگدش  تیبرت  ًابلاغ  هک  هاوخیدازآ  نابلطددجت  دندوبن . یسارکومد  عون  نیا  هبرجت  هب  رضاح  هتساوخان ، ای 
گنهرف تسایـس و  ۀصرع  رد  هنایقرتم  ياههمانرب  یعامتجا و  مجـسنم  هیرظن  کی  دقاف  یبرغ ، ياهیـسارکومد  زا  نانآ  یحطـس  ۀبرجت  و 

لیلد نیمه  هب  دنتـشاد . ناریا  یـسایس  ماظن  تلم و  زا  یتسرد  كرد  هن  هدرک و  كرد  بوخ  ار  ناـیبرغ  برغ و  هن  ناـنآ ، عقاورد  دـندوب .
رد مدـق  تابث  دوجو  اب  ای  دـندادیم و  تسد  زا  ار  ناـشهناهاوخیدازآ  ةرهچ  دـندشیم ، کـیدزن  یـسایس  تردـق  هب  یتقو  ناـنآ ، تیرثکا 

ناـگناگیب رگا  یتح  ناـیزوتاک ، رتـکد  معز  هب  دنتـشادن . ار  اـپون  یـسارکومد  هیلع  هئطوت  لـباقم  رد  اـههدوت  جیـسب  ییاـناوت  ناشهدـیقع ،
دندشیمن رضاح  نایلاو  نالیکو و  ناریزو و  مومع  اریز  دوب . رارقرب  يدادبتسا  تموکح  زاب  دندرکیمن ، ناریا  روما  رد  یتلاخد  هنوگچیه 

، ناشیاهوزرآ ققحت  هب  تبسن  ناهاوخیقرت  نارکفنشور و  ای  دننادب و  ناسکی  عامتجا  یمومع  عفانم  اب  ار  دوخ  یصوصخ  عفانم  زا  یشخب 
هبرجت رد  ددـجتم  ناـهاوخیدازآ  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی  (14 .) دـندرکیم لمع  یطارفا  هنـالوجع و  رایـسب  هدـمآ ، تسدهب  تصرف  رد 

، دنتشاد املع  یتنس و  هعماج  تیامح  بذج  رد  یعس  ندیـسر  تردق  هب  زا  شیپ  ات  هک  تسا  نآ  تسیب ، ههد  ثداوح  هطورـشم و  بالقنا 
شومارف ار  یتنـس  ۀعماج  ياههتـساوخ  هب  ناشتادهعت  يدادبتـسا ، عنام  هنوگره  دوجو  مدـع  زا  نانیمطا  بحاصت و  زا  دـعب  هلـصافالب  اما 

تردق زا  هداس  یماظن  ياتدوک  کی  اب  هک  اجنآ  ات  هتفر  لیلحت  دنمهفب ، دوخ  هکنآ  نودب  نانآ ، یعامتجا  هاگیاپ  بیترت ، نیدـب  دـننکیم .
ریت یـس  زا  دعب   ) ندیـسر تردـق  هب  مود  ةرود  رد  وا  هدـننک  ینابیتشپ  بزح  نیرتمهم  هک  یلم  ههبج  قدـصم و  رتکد  . دـنوشیم هدز  رانک 

. دوب طلسم  عاضوا  رب  ًالماک  قدصم  رتکد  دادرم 1332 ، رد  ناخروم ، زا  یکی  ریبعت  هب  دندش . كانرطخ  هابتـشا  نیمه  راچد  دوب ؛ ( 1331
هقباس هاش  ياهتسد  رد  یکدـنا  تردـق  ناـنچ  ریزو و  تسخن  تسد  رد  یناوارف  تردـق  ناـنچ  وس ، نیا  هب  لاـس 1304  زا  هک  يروط  هب 

دنمتردق نایماح  قدصم  رتکد  یلم ، ههبج  نورد  رد  نردم  طسوتم  تاقبط  یتنـس و  تاقبط  نایم  فاکـش  ندش  رتهدرتسگ  اب  اما  تشادن .
تسایس برغ و  اب  قیمع  ییانـشآ  زا  نانآ  برغ ، اب  ددجتم  ناهاوخیدازآ  سامت  دوجو  اب  (15 .) داد تسد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ 
ِنردـم نادرمتلود  عـقاو  رد  دـندوب . مورحم  دـنک ، يریگعـضوم  لـیلحت  ینیبشیپ و  ار  ناـیبرغ  ياـهحرط  عـقوم  هب  دـناوتب  هـک  یمجـسنم 
حلاصم عفانم و  نایبرغ  هک  دندوب  هدربن  یپ  تقیقح  نیا  هب  نانآ  دـندوب . نیبشوخ  نایبرغ  تقافر  یتسود و  هب  هزادـنا  زا  شیب  هاوخیدازآ ،

دوخ رود  هب  ار  مدرم  دنتـسناوتن  رگید  یلم  ناربهر  اکیرما ، طسوت  یماظن  ياتدوک  زا  سپ  اذل  دنهدیم . رارق  لوا  ۀـجرد  رد  ار  ناشروشک 
ساـسارب ناریا  یلم  تـضهن  ناربـهر  هـکنآ  هصـالخ  :» تـسا هـتفگ  ناریا  یلم  تـضهن  زا  ییاـهن  یلیلحت  رد  يودـهم  رتـکد  دـننک . عـمج 

تیهام یگنوگچ  زا  مزال  ییاسانش  ییانشآ و  دیاش  دیاب و  هکنانچنآ  اکیرمآ ] دصاقم  هب  تبـسن  کیتارکومد  زیمآهغلابم و   ] ياهتـشادرب
لابق رد  تهج  نیمه  هب  دنتـشادن و  ار  ناهج  تفن  رازاب  ةدیچیپ  تابیترت  هنایمرواخ و  رد  روشک  نیا  رظن  دروم  فادـها  اکیرمآ و  یـسایس 

یعون اب  داد  يور  ناهاوخیروهمج  ندمآ  راک  يور  ماگنه  هب  يرگید  قدصم و  تلود  لیکشت  ودب  رد  یکی  هک  ناییاکیرمآ  عضوم  رییغت 
ياتدوک زا  لبق  زور  کی  اکیرما ، فادها  زا  کیتارکومد  هنانیبشوخ و  رادنپ  نیمه  ساسارب  قدصم  رتکد  (16 .«) دندش وربور  يریگلفاغ 
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نوناق مظن و  ةرابود  يرارقرب  تروص  رد  هک  دریگیم  هدـعو  ناییاکیرمآ  زا  هداد و  ماجنا  یلـصفم  يوگتفگ  اکیرمآ  ریفـس  اـب  دادرم ،  28
یـسایس هنحـص  رد  ار  مدرم  هکنآ  ياجهب  تسردان ، رادـنپ  نیمه  ساسارب  قدـصم  رتکد  درک . دـهاوخ  کمک  قدـصم  تلود  هب  اکیرمآ 

وا دوخ  ۀتفگ  هب  هک  یمدرم  ندرک  هدنکارپ  يارب  ینعی  دنزاس . كاپ  ناگدننکرهاظت  ۀمه  زا  ار  اهنابایخ  ات  داد  نامرف  شترا  هب  درادهگن ،
دنچ تشذگ  زا  دعب  هنافـسأتمزورما  ناریا  رد  هدـش  أیحا  ياهمهوت   17 .) درک هدافتسا  نیشیپ ، نمـشد  شترا ، زا  دندوب ، وا  یلـصا  نابیتشپ 

. دـناهتفرگن تربع  یمدرم  تازراـبم  خـیرات  زا  یلم  تمواـقم  تضهن  نارادثاریم  زونه  ددـجتم ، ناهاوخهطورـشم  قفوماـن  هبرجت  زا  ههد 
دوخ رب  ار  خـیرات  زا  يزومآدـنپ  دوـخ و  زا  داـقتنا  هنوـگره  هار  قدـصم ، رتـکد  یلم و  تضهن  ندرک  هروطـسا  اـب  ددـجتم  ناـهاوخیدازآ 

ياهتلـصخ تسا . ناریا  لوا » هجرد  تـسود   » هـک تـسین  گرزب » ناطیـش   » طـقف هـن  اـکیرمآ  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  زوـنه  ناـنآ  دناهتـسب .
نایارگبرغ تسا . هدش  نایبرغ  رگید  اکیرمآ و  تمـس  هب  نانآ  شیپ  زا  شیب  نداد  قوس  ثعاب  ناریا ، هدوت  هب  تبـسن  نانآ  ۀنایارگمدرم 

رد دـنراد  یکیدزن  طاـبترا  ناـنآ  اـب  هـک  ار  یناسانـشناریا  ناسانــشقرش و  زا  هتــسد  نآ  دـنهاوخیم  ییاـکیرمآ  نادرمتـلود  زا  یناریا 
نایارگتنـس و تیمکاـح  نداد  ناـشن  كانـساره  اـب  رگید  يوـس  زا  و  دـنهد . تلاـخد  تـلود ، ياهيراذگتسایـس  اهيریگمیمــصت و 
، دنراد شالت  داتفا ، دـهاوخ  نایارگون  تسدهب  یـسایس  ةدـنیآ  تیاهن  رد  هکنیا  ناریا و  رد  مسینومک ) رطخ  يارب  ینیزگیاج   ) نایارگداینب
رد ناشیـسایس  رادـتقا  فعـض  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنزاس  فوطعم  دوخ  يوسهب  ار  یبرغ  ياـهروشک  رگید  ییاـکیرمآ و  نادرمتلود  رظن 

« هنایمرواخ يراذگتسایس  ياروش   » رانیمس رد  لاس 1373  ناـبآ  رد  يدازآ ، تضهن  ناربهر  زا  يدزی ، میهاربا  ( 18 .) دننک ناربج  ار  ناریا 
یلیخ هک  دناهدمآ  دیدپ  ناسانشقرش  زا  يدیدج  لسن  لاس  تشذگ 30  زا  دعب  میوگب  دیاب  :» تسا هتفگ  ییاکیرمآ  نادرمتلود  هب  باطخ 

ياهيریگمیمصت ماقم  رد  اهنآ  زا  یلیخ  اما  دننکیم . تواضق  هنافصنم  دنمهفیم و  ار  ناناملسم  مالسا و  دوخ ، فالسا  زا  رتقیمع  رتهب و 
رگایحا و ای  ارگون  نارکفنـشور  یمالـسا ، ناـیرج  دـنور و  ود  اـی  هورگ  ود  دروم  رد  دـنرادن . اهيراذگتـسایس  رد  شقن  دنتـسین و  یتلود 

تاعوضوم اب  نایارگتنـس  هجیتن  رد  دنکیم . دشر  نایارگتنـس  تردـق  لوا ، زاف  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دـهاوش  مامت  نایارگتنس ،
تـسد دوخ  یتنـس  عضاوم  زا  دـیاب  اـهنآ  لـح  يارب  هکنآ  اـی  دوب  دـنهاوخن  اـهنآ  لـح  هب  رداـق  اـی  هک  دـنوشیم  ورهبور  يدـیدج  يدـج 

فرط هب  دـیآ و  دوجوهب  یتارییغت  نایارگتنـس  اب  اهنآ  طباور  رد  مدرم و  ياـهشیارگ  رد  هک  دوشیم  نآ  ببـس  دوخ  رما  نیا  .« دـنرادرب
ببس دوخ  رما  نیا  (19 .«) دنروآ يور  دنهدب ، يدـیدج  ياهباوج  هعماج  یـساسا  مهم و  رایـسب  تالاؤس  هب  دـنرداق  هک  ینید ، نایارگون 

هب دـنرداق  هک  ینید ، نایارگون  فرط  هب  دـیآ و  دوجوهب  یتارییغت  نایارگتنـس  اب  اهنآ  طـباور  رد  مدرم و  ياهـشیارگ  رد  هک  دوشیم  نآ 
دوخ فلس  ناربهر  دننامه  ددجتم  ناهاوخیدازآ  ًارهاظ ، اما  دنروآ . يور  دنهدب ، يدیدج  ياهباوج  هعماج  یساسا  مهم و  رایسب  تالاوئس 

هب ور  تیعضو  زین  نایبرغ و  وت  رب  وت  ياهتسایس  للملانیب و  طباور  رد  تردق  تخاس  زا  یقیمع  كرد  هب  قدصم ) تلود  یلم و  ههبج  )
هب هاجنپ  ههد  زا  هک  برغ  رد  ون » مسیلاربیل   » هک دناهدشن  فقاو  تقیقح  نیا  هب  زونه  نانآ  دناهدیسرن . برغ ، یسایس  ياهيژولوئدیا  لوفا 
هک تسا  هداد  ناشن  ریخا  نرق  کی  ۀبرجت  تسا و  هجاوم  يدـمآراک  کیروئت و  يدـج  ياهشلاچ  اب  کنیا  دوب ، هدـش  ایحا  ًاددـجم  دـعب 

. دـنکیم تکرح  یتسیـشاف  ياـهتموکح  روهظ  یـشخب و  تیعورـشم  تهج  رد  دوـش  هجاوـم  يدـج  ياـهشلاچ  اـب  هاـگره  مسیلاربـیل 
ار هدافتـسا  نیرتشیب  ینوماریپ ، ياهروشک  نارکفنـشور  ینعی  هتـساوخان ؛) ای  هتـساوخ   ) دوخ نیرتهب  زا  راذـگ  ۀـلحرم  نیا  رد  ون  مسیلاربیل 

يارب هورگ  نیا  دـنربیم . هانپ  مسیلاربیل  هب  مسیـشاف  ساره  زا  هک  دنتـسه  ینایارگون  یتسیـشاف ، مسیلاربیل  ناینابرق  نیلوا  نیارباـنب ، دربیم .
فوفـص هب  هدروآ و  نامیا  اکیرما  ِندوب  گرزب » ناطیـش   » رب دنیآ و  دوخ  هب  دیاب  یمدرمدـض ، كانلوه و  هار  کی  ۀـبرجت  زا  دوخ  تاجن 

یتلم لمحت  بات  زگره  شیرابکتـسا ، ۀیحور  لیلد  هب  گرزب  ناطیـش  هک  دنـسرب  رواب  نیا  هب  تسیابیم  نانآ  دندنویپب . یمدرم  ۀـچراپکی 
. تسا هدوبن  مود  هجرد  یسارکومد  زا  ریغ  يزیچ  هدیـسر  شوگ  هب  اجره  یناهج ، رابکتـسا  ياپ  يادص  درادن . ار  دوخ  زارتمه  نأشمه و 

ندودز يارب  یلاجم  اهندـمت » يوگتفگ  .» دـندروآیمن ناغمرا  هب  ار  کی  هجرد  یـسارکومد  هاگچیه ، ینوماریپ ، ياهروشک  يارب  ناـیبرغ 
ارآ و هب  تبـسن  نایبرغ  یفنم  تینهذ  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  یبساـنم  رایـسب  تصرف  ثیح  نیا  زا  اهندـمت » يوگتفگ   » ثحباـهمهوت
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دنهد ناشن  نانآ  هب  یلم  رادتقا  اب  هدرب و  نیب  زا  هدمآ ، دوجوب  نارکفنشور  ناسانشقرش و  طسوت  هک  ار  یمالسا  نایارگتنس  ياههشیدنا 
یمالـسا ندمت  ملاس  یفرعم  نیاربانب ، دنتـسه . اهندـمت  ۀـمه  نایم  زیمآتملاسم  ناسکی و  ینیـشنمه  ناهاوخ  یمالـسا  نایارگتنـس  هک 

1 ینیمخ ماما  هک  یتئیه  أضعا  دننام  میریگب ، هرهب  یمالـسا ، ندمت  مالـسا و  هب  دقتعم  لیـصا و  ياهورین  زا  هک  دـباییم  ققحت  یتروصرد 
ناریا یجراخ  تسایس  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع   1  :. اهتشونیپ داتـسرف  يوروش  هب  یندـمت » يوگتفگ   » هب فچابروگ  توعد  يارب 

دادرم 1332، ياـتدوک 28  رد  سیلگنا  شقن  لاـبقا ، لیعامـسا   3 .. ص 132 ناـمه ،  2 .. ص 127 ، 1375 زربـلا ، رـشن  يولهپ ، نارود  رد 
نژیب يودـهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  هـمجرت  ناریا . رد  یــسارکومد  نارحب  یمیظع ، نیدـلارخف   4 .. ص 53 ، 1375 تاعالطا ، تاراـشتنا 
بیبح  7 .. ص 182 ناـمه ،  6 .. ص 133 دادرم 1332 ، ياــتدوک 28  رد  سیلگنا  شقن   5 .. ص 388 ، 1374 مود ، چ  زربـلا ، رـشن  يرذون ،

 - یـسایس تاـعالطا  هلجم  يودـهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  هـمجرت  ناریا ، رد  يدرف  تموـکح  زا  اـکیرمآ  یناـبیتشپ  زاغآرـس  يدروجـال ،
، زتین لپ   12 .. ص 174 نامه ،  11 .. ص 166 سیلگنا ، شقن   10 .. صص نامه ،  9 .. ص 73 نامه ،  8 .. ص 74 ، 117 ش 118 -  يداصتقا ،
13 .. ص 92 ، 1377 ، 135 ش 136 -  يداصتقا ، یـسایس -  تاعالطا  هلجم  يودهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  ۀـمجرت  قدـصم ، هاش و  ناریا ،
ص ، 1375 مود ، چ  زکرم ، رـشن  یلم ، تضهن  یـسارکومد و  دادبتـسا ، ، » نایزوتاک نویاـمه  یلعدـمحم   14 .. ص 80 ینابیتشپ ، زاـغآرس 
ص ، 1377 مود ، چ  ین ، رـشن  یحاتف ، میهاربادـمحم  يدـمحملگ و  دـمحا  ۀـمجرت  بالقنا ،» ود  نیب  ناریا  ، » نایماهاربآ دـنارری   15 .. 56

تشهیبدرا ، 139 ش 140 -  يداصتقا ، یـسایس -  تاعالطا  هلجم  ههد 20 ،» رد  بزحت  ، » ییولؤل ناویک  هب : دـینک  عوـجر  نینچمه  . 338
: هب دیرگنب  لاثم  يارب   18 .. ص 344 بالقنا ، ود  نیب  ناریا   17 .. ص 207 يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس   16 .. ص 110 ، 1378
ش 81،  ) نخـس يایند  ۀـلجم  يوگوتفگ  یـشکهبخن ،» یـسانشهعماج  ، » یلقاضر یلع  یلم .» تضهن  یـسارکومد و  دادبتـسا ،  » نایزوتاک
ص ش 30 ، ناــــیک ، هــــلجم  اـــــهنارحب ، اـــــهشلاچ و  يرگاـــــیحا ، شبنج  يدزی ، مــــیهاربا   19 .. يدزی مـــیهاربا  اــــب  ( 1377

http://www.porsojoo.info/fa/node/3361.15

هنابآماوژروب یگدنز  ایراتلورپ ؛ هیعاد 

ياهنایرج زا  یکی  تروفکنارف  بتکم  هراـشا : نآ : نازادرپ  هیرظن  یگدـنز  راـکفا و  تروفکنارف و  بتکم  هب  یهاـگن  یقارـشا  داـمعریم 
لاس زا  یمسر  روط  هب  هک  تسا  یتسیسکرام  ياه  هشیدنا  اه و  هزومآ  رادثاریم  بتکم ، نیا  دشاب . یم  متسیب  نرق  مهم  یـسایس  یفـسلف ـ

رد تروفکنارف  هاگـشناد  شقن  لیلد  هب  هسـسوم  نیا  دومن . راک  هب  عورـش  ناملآ  رد  یعامتجا » ياه  شهوژپ  هسـسوم   » سیـسأت اـب   1923
فورعم یـشلاچ  يداقتنا و  بتکم  هب  نآ  رب  مکاح  شرگن  ظاحل  هب  تروفکنارف و  بتکم  هب  نآ ، ياضعا  هیلوا  ياه  هشیدنا  يریگ  لکش 

يدایز ریثأت  مسیسکرام  ياه  تفایهر  لوصا و  زا  هک  دشاب  یم  تروفکنارف  بتکم  مسیـسکرام ، هزومآ  ثاریم  ياه  نایرج  زا  یکی  . تسا
هک تشگ  داجیا  خیرات  زا  يا  ههرب  رد  تروفکنارف  بتکم  دراد . یتسیسکرام  ياه  هشیدنا  اهدرکیور و  طسب  غیلبت و  رد  یعـس  هتفریذپ و 

گنج رد  هک  ناملآ  دوب . هتخاس  لوحتم  ار  ناهج  هصرع  یفلتخم ، یعاـمتجا  یـسایس و  تـالوحت  لوا ، یناـهج  گـنج  ثداوح  لـیلد  هب 
ندز هناوج  هب  زاغآ  لاس 1924  زا  تروفکنارف  بتکم  . دوب يروتارپما  ماظن  ياج  هب  يا  هزات  يروهمج  سیسأت  دهاش  دوب ، هدروخ  هتسکش 

نایرج زا  یکی  نطو ، هب  تشگزاب  نینچمه  اکیرمآ و  هب  اضعا  دـیعبت  ماگنه  هب  یتح  ناملآ و  رد  اه  يزان  يریگ  تردـق  ناـمز  اـت  درک و 
سکرام تاقیقحت  اه و  هشیدنا  زا  یتسیـسکرامیاه ، هزومآ  رانک  رد  تروفکنارف  بتکم  دوب . متـسیب  نرق  رد  یـسایس  یفـسلف ـ  مهم  ياه 

ای یتسیویتیزوپ  ياه  شور  زا  هدافتسا  اب  ار  دقن  نیا  هدومن و  داقتنا  نردم  یتعنص  هعماج  زا  تدش  هب  بتکم  نیا  تسا . هتسج  هرهب  زین  ربو 
تیلاعف هب  ار  تروفکنارف  بتکم  شیادیپ  ناگدنسیون ، نارگشهوژپ و  زا  يرایسبتروفکنارف  بتکم  شیادیپ  هوحن  . تسا هداد  ماجنا  یتابثا 

. دنتشاد یبسانم  يداصتقا  یلام و  عضو  هک  دوب  ینیتناژرآ  رابت  یناملآ  يا  هداوناخ  زا  لیاو  دنا . هداد  تبـسن  لیاو ، سکیلف  یعامتجا  ياه 
ياه هشیدنا  هب  لیاو  هاگشناد ، نیمه  رد  دوب و  هداتسرف  تروفکنارف  رهش  هب  لیصحت  يارب  ار  وا  دوب ، رجات  دنمتورث و  يدرف  هک  لیاو  ردپ 
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مه ناراکمه  ناتـسود و  تسناوت  دـش و  یـسایس  ياه  تیلاـعف  ریگرد  دوخ  ناداتـسا  ریثاـت  تحت  درک و  ادـیپ  شیارگ  یـسایس  یفـسلف و 
هسلج و نیلوا  ناتـسبات 1922  رد  لیاو  . دوب مسیلایـسوس  نتفای  ققحت  یلمع  لئاسم  هنیمز  رد  وا  يارتکد  هلاسر  دنک . ادـیپ  ار  دوخ  هدـیقع 
ار يا  هسـسوم  ات  تفرگ  میمـصت  دوخ  ناتـسود  هارمه  هب  وا  یتدـم  زا  دـعب  دومن . اپرب  ار  یتسیـسکرام  ياه  هزومآ  نارادـفرط  ییامهدرگ 

زیمآ کیرحت  لیلد  هب  اما  دش ، هدیزگرب  مسیسکرام  هسسوم  مان  هسسوم  يارب  زاغآ  رد  دیامن . سیـسأت  یتسیـسکرام  تاعلاطم  ماجنا  يارب 
دوخ يرظن  يرکف و  مهس  اب  هک  تشادن  لیامت  لیاو  اما  دش . باختنا  لیاو  سکیلف  یعامتجا  ياه  شهوژپ  هسسوم  مان  هلئـسم ، نیا  ندوب 

هب هک  تشگ  باختنا  یعامتجا » ياه  شهوژپ  هسـسوم   » مان ماجنارـس  دـهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  هسـسوم  مان  شردـپ ، یلام  تاـناکما  و 
، يرظن يدرکیور و  ظاحل  هب  ات  تشاد  یعـس  یعاـمتجا  ياـه  شهوژپ  هسـسوم  درک . زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1923  زا  یمـسر  روط 
یسایسیاه و تیلاعف  زا  ناکما  دح  ات  درک و  یم  هعلاطم  يرگراک  شبنج  هنیمز  رد  دشخب و  انغ  ار  یـسایس  یفـسلف و  ياه  هشیدنا  لماکت 

ياه هشیدنا  يریگ  لکـش  رد  تروفکنارف  هاگـشناد  شقن  لیلد  هب  یعامتجا  ياه  شهوژپ  هسـسوم  نیا  دومن . یم  يرود  یلمع  تامادـقا 
هلمج زا  . تسا فورعم  یـشلاچ  يداقتنا و  بتکم  هب  نآ  رب  مکاـح  شرگن  ظاـحل  هب  نینچمه  تروفکنارف و  بتکم  هب  نآ ، ياـضعا  هیلوا 

اب وا  ياه  تیلاـعف  دومن . هراـشا  رمیاـهکروه  هب  ناوت  یم  هسـسوم ، سیئر  گربنورگ  زا  دـعب  تشاد ، شقن  هسـسوم  داـجیا  رد  هک  يدارفا 
هدنـسیون میاهنام  لراک  تشاد ، يا  هناتـسود  طابترا  زین  كولوپ  شیردـیرف  اب  رمیاـهکروه  تفرگ . یم  ماـجنا  ونرودآ  رودوئت  يراـکمه 

رد زین  يرگید  مهم  ياـه  تیـصخش  دارفا ، نیا  رب  هوـالع  دوب . هسـسوم  یگـشیمه  نـالاعف  زا  زین  اـیپوتوی » يژولوئدـیا و   » فورعم باـتک 
راهچ ناوت  یم  یعامتجا  ياه  شهوژپ  هسـسوم  ياربتروفکنارف  بتکم  یـسایس  یفـسلف ـ  تایح  يدنب  هلحرم  . دندرک یم  تیلاعف  هسـسوم 

تیادـه صاخ  يریـسم  هب  ار  بتکم  نیا  ناهج ، یعامتجا  یـسایس و  ثداوح  لـحارم ، نیا  زا  کـی  ره  رد  هک  درک  یفرعم  ار  مهم  هلحرم 
دنترابع لحارم  نیا  دـش . یم  حرطم  يا  هزات  ياهدرکیور  اه و  هشیدـنا  ینامز  طیارـش  اب  بساـنتم  لـحارم ، نیا  زا  کـی  ره  رد  درک . یم 

اه هشیدنا  عونت  هلحرم ، نیا  مهم  یگژیو  دوب ، اه  يزان  ندمآ  راک  يور  ات  تیلاعف  زاغآ  تسا و  ات 1933  ياه 1923  لاس  لوا ؛ هلحرم  : زا
هب رلتیه ، ندـمآ  راـک  يور  اـب  اـضعا  هکدریگ  یم  رب  رد  ار  ات 1950  لاـس 1933  زا  مود ؛ هلحرم  . دوـب مسیـسکرام  زا  یمزج  یقلت  دوـبن  و 

یناملآ نابز  هب  دنتـشادن ، ییانـشآ  یـسیلگنا  نابز  اب  اضعا  هک  ییاج  نآ  زا  دیعبت  ای  ترجاهم  نارود  زاغآ  رد  دـندومن . ترجاهم  اکیرمآ 
يداقتنا هیرظن  هلحرم  نیا  رد  دنتخاس . نایب  یـسیلگنا  هب  ار  دوخ  ياه  هتـشون  راثآ و  اضعا ، زا  یخرب  یتدم  زا  دعب  اما  دندرک . یم  شراگن 

ناملآ هب  تشگزاب  داـتفه و  ههد  اـت  لاس 1950  زا  موس ؛ هلحرم  . دوب رمیاهکروه  اـب  هسـسوم  تساـیر  تشگ . حرطم  هسـسوم  رد  یلگهون 
ههد لماش  مراهچ ؛ هلحرم  . تشگ حرطم  ربو  سکرام  تاـیرظن  اـه و  هشیدـنا  هرود ، نیا  رد  دوشیملماـش . ار  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ 

نگروی دـش و  هتـساک  بتکم  ذوـفن  زا  يداـیز  دـح  اـت  رمیاـهکروه  وـنرودآ و  گرم  لـیلد  هب  هلحرم  نیا  رد  تسا ، دـعب  هب  داـتفه  ياـه 
هشیدنا و تخانش  تهج  دریگ . یم  هلـصاف  یتسیـسکرام  لوصا  زا  هسـسوم  هرود ، نیا  رد  تسا . تروفکنارف  بتکم  رترب  هرهچ  سامرباه 

تیلاعف زا  یخرب  هلاقم  نیا  رد  داد . رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  یلـصا  ياضعا  راـثآ  تاـیرظن و  ناوت  یم  تروفکنارف  بتکم  ياـهدرکیور 
تروفکنارف بتکم  مهم  ياه  هرهچ  زا  ونرودآ ، رمیاهکروهونرودآ و  رمیاهکروه و  . دوش یم  یـسررب  هسـسوم  نیا  یلـصا  ياـضعا  ياـه 

. دـش زاغآ  مسیویتیزوپ  رب  دـقن  وا ، تیریدـم  نامز  رد  تشاد . هدـهع  رب  ار  هسـسوم  تساـیر  ًامـسر  لاس 1931 ، رد  رمیاـهکروه  دنتـسه .
ياضعا رگید  ونرودآ و  رمیاـهکروه و  داـقتنا  دروم  هلئـسم  نیا  دوب و  يرازبا  تینـالقع  هدـنرب  شیپ  بتکم ، نیا  هاگدـید  زا  مسیویتیزوپ 

مهم بـتک  راـثآ و  زا  تـشاد . ریثأـت  لـگه  کـیتکلاید  سکراـم و  هـیلوا  راـثآ  زا  تروـفکنارف ، بـتکم  يداــقتنا  شرگن  دوـب . هســسوم 
هک تسا  نیا  یلصا  هلئـسم  باتک ، نیا  رد  دومن . هراشا  لاس 1944  رد  يرگنـشور » کیتکلاید   » باتک هب  ناوت  یم  ونرودآ  رمیاهکروه و 

رمیاهکروه و رگید  مهم  رثا  دور . یم  شحوت  يوس  هب  یناسنا ، یتیعضو  هب  دورو  ياج  هب  رشب  يرگنشور ، رـصع  تاراظتنا  فالخرب  ارچ 
کیتکلاـید باـتک  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  تسا  بلط » رادـتقا  تیـصخش   » باـتک دـنا ، هتـشاگن  اـکیرمآ  رد  تماـقا  ناـمز  رد  هک  وـنرودآ 

دوـجو یتسیـشاف  دادعتـسا  یعوـن  برغ ، ناـهج  اـکیرمآ و  رد  هک  هدـش  ناـیب  باـتک  نـیا  رد  تفاـی . راـشتنا  لاـس 1950  رد  يرگنـشور 
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یم یلا 1979  ياـه 1898  لاـس  رد  هک  تسا  یناـملآ  فوـسلیف  رکفتم و  ( Herbert marcuze  ) هزوکرام تربرههزوکراـم  . دراد
کی ار  دوخ  ًاصخش  هزوکرام  تسا . هتشاگن  ار  حالصا » ای  بالقنا   » و ندمت » قشع و  «، » یتحاس کت  ناسنا   » نوچ يراثآ  وا  تسا . هتسیز 

هزوکرام هاگدید  زا  دیامن . یم  یـسررب  يزورما  هزات و  طیارـش  رد  ار  یتسیـسکرامیاه  هزومآ  لوصا و  هک  دـنک  یم  یفرعم  تسیـسکرام 
ار مهدزون  نرق  رد  سیلگنا  یتعنـص  نارگراک  سکراـم  تسا . هدرک  قرف  سکراـم  نارود  اـب  زورما  ياـیراتلورپ  یگدـنز  هوحن  موهفم و 

طابترا هتفای » دشر  يراد  هیامرس   » اب ار  يرگراک  تاقبط  یگدنز  عون  ناهج ، یعامتجا  یسایس و  تارییغت  هزورما  اما  تسا ، هدرک  یسررب 
دوجو سکرام  نارود  رد  هک  يا  هنایارگرامثتـسا  لکـش  هب  هن  اما  تسا ، راشف  تحت  ناکامک  ایراتلورپ  هقبط  لاح ، نیا  اـب  اـما  تسا . هداد 

هـشیدنا دروم  رد  وا  يارتکد  هلاسر  تسا . ناملآ  متـسیب  نرق  تسیـسکرام  نادنمـشیدنا  ناـفوسلیف و  زا  ساـمرباه  نگرویـسامرباه  . تشاد
ارگ و تخانـش  یفوسلیف  ساـم  رباـه  تسارگ . ناـسنا  مسیـسکرام  یعون  یـسامرباه ، مسیـسکرام  تسا . یناـملآ  فورعم  رعاـش  گـنیلش 
وا هک  یعامتجا  قالخا  هک  دراد  داقتعا  وا  دـشاب . یم  رثأتم  لگه  رکفت  زا  دوخ  تایرظن  هشیدـنا و  رد  يو  تسا . ارگ  لکـش  لاح  نیعرد 

یـسرب اب  : دـقن . دـنک یم  تیامح  یناگمه  یمومع و  عفانم  يدرف و  قوقح  تیوه و  ینعی  توافتم  یـساسا  هلئـسم  ود  زا  دزاـسیم ، حرطم 
هعماج يالاب  هب  طسوتم  تاقبط  زا  يدوهی و  ياـه  هداوناـخ  زا  رتشیب  دارفا  نیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  هیلوا ، ياـضعا  همانیگدـنز 

يراکمه داحتا و  رد  هلئسم ، نیمه  اما  دنزاس . ناهنپ  ار  دوخ  ندوب  يدوهی  أشنم  ات  دندرک  یم  یعـس  هسـسوم  ياضعا  لاح ، نیا  اب  دندوب .
رد سکرام  هاگدید  دننامه  تیدوهی ، هلئسم  هب  اهنآ  شرگن  تشاد . يدایز  شقن  یفـسلف  ياه  تیلاعف  هسـسوم و  داجیا  رد  اهنآ  هنامیمص 

هاـگیاج شقن و  زگره  تسناد و  یم  هتفرگ  تأـشن  يزاوژروب  يراد و  هیامرـس  هلئـسم  زا  ار  تیدوهی  سکراـم  دوب . دوـهی  هلئـسم  باـتک 
هعلاطم اب  . دـنهد ماجنا  يراد  هیامرـس  هیلع  رب  یلمع  ای  يرظن  یمادـقا  ای  تیلاعف  اهنآ  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  نیارباـنب  دادـن ، نآ  هب  یلقتـسم 

یلام ياه  تیلاعف  هب  دوخ  هداوناخ ، يوس  زا  یلام  ياه  يریگ  هرهب  مغر  هب  هسـسوم  ناراذـگناینب  هک  میبای  یم  رد  بتکم  نیا  ياه  هزومآ 
یگدنز هویش  زا  کی  چیه  دندرک ، یم  یفرعم  ایراتلورپ  هقبط  مسیسکرام و  لوصارادفرط  ار  دوخ  لمع  رد  هکنیا  اب  اهنآ  دنتشادنیا ، هقالع 

کبـس هب  هکنآ  هن  دنهد ، قفو  ایراتلورپ  هقبط  یگدنز  شور  هب  ار  دوخ  یعامتجا  تایح  دنتـسناوت  یم  اهنآ  دـندرکن ، يوریپ  رگراک  هقبط 
ای یلوغشمدوخ  هناهب  هب  دیاش  یملع  يرظن و  ظاحل  هب  طقف  هسـسوم ، ياضعا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  . دنیامن یگدنز  ییاکیرمآ  ناراد  هیامرس 

ناشن يرگراک  یعامتجا  تایح  زا  یعبات  ار  دوخ  زگره  لمع  رد  هک  ارچ  دـندوب ، هدـش  یـسایس  یفـسلف ـ  ياه  تیلاعف  ریگرد  ییامندوخ 
راب و تقـشم  یگدـنز  دـناوت  یمن  زگره  تسا ، هتـسیز  يداـصتقا  هاـفر  رثکادـح  رد  يداـم  یلاـم و  ظاـحل  هب  هک  يدرف  عقاو  رد  دـندادن .
. دزاس نایب  ار  يدرکیور  لح و  هار  يرگراک ، تاقبط  قوقح  قاقحا  هلئـسم و  نیا  لح  يارب  دـیامن و  كرد  ار  رگراـک  کـی  هناتخـسرس 

هبناج کی  فرـص و  دیکأت  دراد . دوجو  یتسیـسکرام  ياهدرکیور  رب  هک  تسا  يدقن  نامه  تسا ، دراو  بتکم  نیا  هب  هک  يرگید  داقتنا 
هتخاس لفاغ  ناهج  یسایس  ثداوح  یفسلف و  تایح  هبناج  همه  یـسررب  زا  ار  بتکم  نیا  ایراتلورپ ، هقبط  یعامتجا  یگدنز  زا  يا  ههرب  هب 

رد دـندومنیم ، لیلحت  ار  یفـسلف  لئاسم  يراـج و  ثداوح  هسـسوم ، ناـمه  هطیح  رد  طـقف  تروفکنارف ، بتکم  ياـضعا  عقاو  رد  تسا .
. دز یم  مقر  ار  یفیصوت  لباق  ریغ  ياه  نارحب  لئاسم و  نیون ، يراد  هیامرس  لوصا  یسایس و  تانایرج  هک  یلاح 

اب ار  ناـشراک  دــشاب ،  یم  نرق 20  رد  یـسانش  هعماـج  بتاـکم  نیرتذوـفنرپ  زا  هک  تروـفکنارف ،  بتکم  ناراذـگناینباهلاس  نیتـسخن  ● 
یبتکم داجیا  هب  لئاق  دوخ  اهنآ  هک  نیا  اب  دندرک و  زاغآ  لاس 1923  رد  ناملآ  تروفکنارف  رهش  رد  یعامتجا  تاقیقحت  هسسوم  سیسات 

 ، یعاـمتجا یـسانشناور  یـسانش ،  هعماـج  ياـه  هزوح  رد  هک  یقیمع  هنمادرپ و  تاـعلاطم  تلع  هب  نارگید  دـندوبن ،  یـسانش  هعماـج  رد 
فلتخم و ياه  هنیمز  رد  هکنآ  اب  بتکم  نیا  دندیمان . تروفکنارف  بتکم  ار  اهنآ  عومجم  رد  دـندراذگ ،  راگدای  هب  یـسایس و ...  داصتقا 
 « یمزج مسیــسکرام  و «  مسیوـتیزوپ »  یفن «  رب  ار  نآ  یلــصا  درکیور  ود  ناوـت  یم  اـما  تـشاد  دــیکات  یــشهوژپ  یقیقحت و  تواـفتم 
 ، سکرام ياه  مانب  یـسانشناور  هفـسلف و  یـسانش ،  هعماج  هزوح  رد  گرزب  دنمـشیدنا  هس  ءارآ  ریثاـت  تحت  تروفکنارف  بتکم  . تسناد

دییات تهج  رد  هچ  ناشیا و  ءارآ  در  تهج  رد  هچ  ناگرزب ،  نیا  تایرظن  نوماریپ  هلداـبم  هرجاـشم و  دـیدرگ . يزیر  یپ  دـیورف  لـگه و 
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ینیع رد  امود  و  وا ،  ءارآ  ینکـشراتخاس  رد  الوا :  ناوت  یم  ار  سکراـم  تیمها  . دـیدرگ تروفکنارف  بتکم  ندـمآ  دـیدپ  ثعاـب  اـهنآ ، 
هـشیدنا هراصع  . تسناد میدـق )  يوروش  نوچمه  اهروشک (  یخرب  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهراتخاس  رد  وا  راـکفا  دـیدش  ذوفن  ندـش و 
هـشیدنا رد  کـیتکلاید  موهفم  . یخیراـت مسیلاـیرتام  یفـسلف –  مسیلاـیرتام  کـیتکلاید –  تسا : راوتـسا  نیداـینب  موهفم  هس  رب  سکراـم 

هدوب رگیدکی  هب  هتسباو  تالوحت  نیا  هک  دشاب ،  یم  لوحت  رییغت و  لاح  رد  هراومه  یعامتجا  تیعقاو  هک  دراد  دیکات  رما  نیا  رب  سکرام 
شهج توافتم  يا  هدـنیآ  يوسب  ار  هعماج  تالوحت  نیا  هک  نیا  تیاهن  رد  و  تسا ،  تالوحت  نیا  ندـمآ  دـیدپ  رد  یلـصا  لماع  داضت  و 

هدام زا  ناهج  هک  دور  یم  دـیکات  رما  نیا  رب  هجو  نیا  رد  مسیلایرتام : ( 1  : دوش یم  میسقت  هدمع  هجو  هس  هب  یفـسلف  مسیلایرتام  . دهد یم 
ساوح يریگراکب  قیرط  زا  زج  تخانـش  هک  انعم  نیدب  مسیرپما : ( 2. دریگ یم  هشیر  هدام  زا  هدیا  رد  لوحت  رییغت و  تسا و  هدش  لیکـشت 

تخانـش نینچمه  تسا و  نآ  یگنهرف  هجو  يانبریز  ناهج  يداـم  هجو  تسین ،  نیا  زج  تسا و  نیا  مسیتاـمگد : ( 3. تسین نکمم  یمدآ 
تکرح دنور  هک  دزرو  یم  دیکات  رما  نیا  رب  سکرام  هشیدـنا  رد  یخیرات  مسیلایرتام  تیاهن  رد  .و  دـیآ یم  تسدـب  ساوح  قیرط  زا  اهنت 

هک سکرام  تایرظن  زا  رثاتم  ياه  هشیدـنا  اما  . تسا هدـش  راوتـسا  یفـسلف  مسیلایرتام  کیتکلاید و  یلبق ،  لصا  ود  رب  انب  خـیرات  هعماج و 
هلابند دییات و  ( 3. یتسیسکرام هشیدنا  حالصا  ( 2. مسیسکرام دقن  ( 1: تفای لوحت  هدمع  هخاش  هس  رد  دش  روهشم  مسیسکراموئن  هب  اهدعب 

اب اهنآ  مینادب . یتسیسکرام  هشیدنا  نیبلط  حالـصا  ءزج  ار  تروفکنارف  بتکم  باحـصا  میناوت  یم  . یتسیـسکرام هشیدنا  زا  رتدیدش  يور 
عقاو رد  دـنروآ . دوجوب  ار  شیوخ  تاحالـصا  دندیـشوک  یم  میاداراپ  نیا  نورد  رد  یتسیـسکرام  هشیدـنا  یلـصا  ياـهبوچراهچ  ظـفح 

هـشیدنا اـب  یلدـمه  تهج  رد  دـیاب  ارنآ  دـندرک ،  یم  دراو  يداـقتنا  رگا  دوـبن و  هیرظن  نیا  اـب  ینمـشد  داـنع و  تهج  رد  اـهنآ  شـشوک 
هک ورنآ  زا  يداقتنا  بتکم  هک  دیآ  شیپ  روصت  نیا  یخرب  يارب  دیاشیداقتنا  میاداراپ  تروفکنارف و  بتکم  دومن ●. ریـسفت  یتسیـسکرام 

بتکم نازادرپ  هیرظن  ناـیم  دـیاب  رظن  هب  اـما  تسا ،  يداـقتنا  میاداراـپ  ناـمه  تسا  هداـهن  دوجوم  تیعـضو  دـقن  رب  ار  شا  یلـصا  دـیکات 
زا يداقتنا  میاداراپ  دیدرگ ،  زاغآ  ههد 30  لیاوا  زا  تروفکنارف  بتکم  رگا  . میراذگب هلصاف  يداقتنا  میاداراپ  ناراذگناینب  تروفکنارف و 

. دوب شرورپ  شزومآ و  صوصخب  يراد و  هیامرـس  دقن  رب  نآ  یلـصا  دـیکات  درک و  زاغآ  ار  شراک  دـعب  لاس  ینعی 40  ههد 70 ،  لیاوا 
یم شرورپ  شزومآ و  هک  دندوب  دقتعم  دش و  یم  یناوارف  دـیکات  شرورپ  شزومآ و  رب  يراد  هیامرـس  ياهروشک  رد  نامزنآ  رد  هک  ارچ 

تشاد دیکات  رما  نیا  رب  يداقتنا  میاداراپ  اما  دروآ . مهارف  يداصتقا  یعامتجا و  یناسنا ،  هعـسوت  يارب  ار  یبسانم  رایـسب  ياه  هنیمز  دناوت 
ناـیارگداقتنا رگید  ییوس  زا  دروآ . یم  راـب  يا  هدوت  ارگمه و  ار  اـهنآ  دریگ و  یم  نازوـمآ  شناد  زا  ار  تیقـالخ  شورپ  شزوـمآ و  هک 

تیاهن رد  هک  يرباربان  نیا  ندیشخب )  تیعورـشم  عیرـشت (  یتح  نآ و  دیدشت  دوجوم ،  یتاقبط  يرباربان  تیبثت  هب  ار  شرورپ  شزومآ و 
هنیمز شیپ  اهنت  تروفکنارف  بتکم  هک  مینک  تشادرب  روطنیا  میناوتب  دیاش  . دندرک مهتم  دوش ،  یم  رجنم  يراد  هیامرس  طباور  دیلوتزاب  هب 

رد لوا :  هرود  تروفکنارف ▪ بتکم  لوحت  ياه  هرود  دروآ ●. دوجوب  دعب  ياهلاس  رد  ار  يداقتنا  میاداراپ  ندش  رادـیدپ  يارب  مزال  ياه 
خیرات باتک  قیرط  زا  ار  چاکول  كروئگ  هشیدنا  ذوفن  میناوت  یم  دـبای ،  یم  همادا  ات 1933  دوش و  یم  زاغآ  لاس 1923  زا  هک  هرود  نیا 

. مییامن هدهاشم  دروآ ،  مه  درگ  ار  دوجوم  تیعضو  هب  دقتنم  نازادرپ  هیرظن  اهدعب  هک  لیاو ،  سکیلف  هشیدنا  رب  شا ،  یتاقبط  یهاگآ  و 
تسناوت لیاو  بیترت  نیدب  دنتسه . يراد  هیامرس  ماظن  دض  دنراد و  یلاکیدار  هغدغد  هک  دوب  ینارکفنشور  هب  هجوت  لیاو  یلـصا  هغدغد 

ود هب  دوخ  لاکیدار  نارکفنـشور  نیا  اما  . دروآ مه  درگ  تروفکنارف  یعاـمتجا ِ  تاـقیقحت  هسـسوم  رد  ار  دـقتنم  نارکفنـشور  زا  یعمج 
روطب دوجوم ،  تیعـضو  هبناج  همه  نیداینب و  رییغت  ناهاوخ  هک  دنتـشاد  رارق  رت  لدتعم  نارکفنـشور ِ  یفرط  رد  دندش . یم  میـسقت  هتـسد 
رگید فرط  اما  تشاد . هراشا  سامرباه  چاـکول و  ونرودآ ،  هب  ناوت  یم  لدـتعم  نارکفنـشور  نیا  ناـیم  زا  دـندوب . ناـمز  رتسب  رد  مارآ و 

هـسسوم . دـندوب رتراـب  تنوـشخ  رت و  عیرـس  هبناـج  همه  نیداـینب و  تارییغت  ناـهاوخ  هک  دنتـشاد  رارق  نینل  نوـچمه  وردـنت  نارکفنـشور 
یسررب ( 1: دش یم  هصالخ  زیچ  ود  رد  اهنآ  هغدغد  دومن و  زاغآ  ار  شیوخ  راک  یتسیسکرامریغ  یعضوم  زا  ادتبا  رد  یعامتجا  تاقیقحت 

.▪ دـندرکن لصاح  یقیفوت  يزان  ناملآ  رد  اه  پچ  ارچ  هک  هلئـسم  نیا  یـسررب  ( 2. اپورا قرش  رد  بالقنا 1917  يزوریپ  لماوع  لـلع و 
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هب تروـفکنارف  بتکم  هیلوا  نازادرپ  هیرظن  ترجاـهم  ناـملآ و  رد  مسیزاـن  نتفرگ  تردـق  رد  میناوـت  یم  ار  هرود  نیا  زاـغآ  مود :  هرود 
یم اه  یتروفکنارف  اکیرمآ ،  هعماج  زاب  ياضف  هب  دورو  زا  شیپ  ات  تشاد . یناوارف  ياهدرواتـسد  اهنآ  يارب  ترجاهم  نیا  مینادب . اکیرمآ 

تسا ناملآ  هعماج  هتـسب ي  ياهراتخاس  نیا  عقاو  رد  و  دنتـسه ،  بالقنا  یلـصا  نارگیزاب  نارگراک )  ایراتلورپ (  مه  زونه  هک  دنتـشادنپ 
یمن ناشن  یتکرح  دوخ  زا  مه  زاب  ياضف  نآ  رد  هک  ییاکیرمآ  نارگراک  تیعـضو  هدـهاشم  اب  اما  دـهد . یمن  تیلاعف  هزاـجا  اـهنآ  هب  هک 
دندید یم  حوضو  هب  اهنآ  دنتخاس . هجاوم  يرظن  تسب  نب  اب  ار  هزوکرام  رمیاهکروه و  نوچمه  بتکم  نیا  ناراذگناینب  عقاو  رد  دـنداد ، 

: دراد ور  شیپ  هار  ود  يرظن  بتکم  کی  هراومه  یتیعقوم  نینچ  رد  . درادـن ار  یبالقنا  تکرح  يارب  مزال  هدارا  ناوت و  رگید  ایراتلورپ  هک 
نازادرپ هیرظن  . دـنک یم  وجتـسج  شفادـها  يارجا  يارب  مدرم  نایم  زا  ار  يدـیدج  نابطاخم  ای  دزادرپ و  یم  شیوخ  مایپ  يزاـسزاب  هب  اـی 

دقن فلا )  : دنتشاد یـساسا  دیکات  رما  ود  رب  قیرط  نیدب  هک  دنتخادرپ ،  ناش  هشیدنا  يزاسزاب  هب  تسخن  اهلاس  نآ  رد  تروفکنارف  بتکم 
: نادنمتردق تمدـخ  رد  يرازبا  مسیوتیزوپ  ( 1  : درک حرطم  شخب  هس  رد  ناوت  یم  ار  یتسیوتیزوپ  هشیدـنا  هب  اـهنآ  تـالمح   : مسیوتیزوپ
ات دشاب  یم  نادنمتردق  تمدخ  رد  يرازبا  ییارگ ، )  ملع  مسیوتیزوپ (  هنوگچ  هک  دندرک  یم  هدهاشم  اکیرمآ  هعماج  رد  حوضو  هب  اهنآ 

ملع هک  دـندرک  دراو  ار  داقتنا  نیا  مسیوتیزوپ  رب  اـه  یتروفکنارف  تهج  نیدـب  دـننک . لـیمحت  مدرم  هب  ملع ،  ماـن  هب  ار  ناـشیاه  هتـساوخ 
نابحاص تساوخ  رب  انب  دهد و  یم  هولج  جوعم  جک و  ار  تیعقاو  وا  دـهد ،  تسدـب  یعامتجا  تایح  زا  یتسرد  كرد  دـناوت  یمن  ییارگ 

رب اه  یتروفکنارف  رگید  داقتنا  یملع : مهف  ياه  هزوح  ندش  يدعب  کت  یصصخت و  ( 2. دیامن یم  هئارا  ارنآ  زا  هاوخلد  يریوصت  تردق ، 
یتخانـشناور لیلحت  اب  اهنت  میناوت  یم  ایآ  لاثم  يارب  مینادب ؟ ادج  رگیدکی  زا  ار  یملع  فلتخم  ياه  هزوح  میناوت  یم  ایآ  هک  دوب  رما  نیا 

الماک رگیدـکی  هب  یناسنا  تایح  یعامتجا و  یگدـنز  فلتخم  ياه  هزوح  هک  یلاـح  رد  ؟ مییاـمن نییبت  ار  وا  ياـهراتفر  یماـمت  تلع  درف 
تسایس داصتقا ،  یسانش ،  هعماج  یسانشناور ،  فلتخم  ياه  هزوح  رد  نییبت  هب  زاین  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  نایمدآ  راتفر  دنتسه و  هتسباو 

ظفح تمدخ  رد  یمامت  هب  ملع  هک  دننک  یم  دیکات  رما  نیا  هب  تیاهن  رد  نایارگ  داقتنا  یتسیوتیزوپ : هشیدنا  يراک  هظفاحم  ( 3. دراد و ... 
ققحت زا  يدیماان  .ب ) تشاد نادب  يدیما  ناوت  یمن  درادن و  نآ  رد  نیداینب  لوحت  يارب  يا  همانرب  چـیه  دـیامن و  یم  لمع  دوجوم  عضو 

يزادرپلایخ اهنآ  سپ  نیا  زا  دیدرگ . هدنیآ  رد  مسیلایـسوس  ققحت  ناکما  زا  اهنآ  يدـیماان  ثعاب  اکیرمآ  هعماج  رد  روضح  مسیلایـسوس :
تاـیح لـیلحت  رد  ییارگ  ببـس  دـنچ  .پ ) دـندرک دـیکات  دوجوم  تیعـضو  دـقن  رب  رتـشیب  دنتـشاذگ و  راـنک  ار  یناـمرآ  هعماـج  نوماریپ 

هدیـشک و تسد  یتلع  کت  ياه  نییبت  زا  هک  تشاد  یتروفکنارف  نازادرپ  هیرظن  يارب  ار  دـمایپ  نیا  اکیرمآ  هعماج  رد  روضح  یعاـمتجا :
دیکات یعامتجا  یگدنز  لوحت  رد  يداصتقا  يدام و  لماوع  رب  رتشیب  لک  روط  هب  تسیسکرام  نازادرپ  هیرظن  دنزادرپب . یتلعدنچ  نییبت  هب 

زا یعاـمتجا ،  ياـه  هدـیدپ  نییبت  رد  یتـلع )  دـنچ  یببـس (  دـنچ  يزادـنا  مشچ  شریذـپ  اـب  تروفکنارف  نازادرپ  هیرظن  اـما  دـندرک  یم 
یم ار  موس  هرود  زاغآ  موس :  هرود  دـنتفرگ ▪. هرهب  شیوخ  ياه  لیلحت  رد  زین  یتخانـش  هعماج  یگنهرف –  لـماوع  دـیورف و  یـسانشناور 

هیرظن هک  دوب  دعب  هب  هرود  نیا  زا  مینادب . هارمه  ناملآ  هب  اکیرمآ  زا  يداقتنا  نزادرپ  هیرظن  تشگزاب  مود و  یناهج  گنج  نایاپ  اب  میناوت 
، یباـتک دومحم  همجرت  روماـتاب ، ماـت  تروـفکنارف ، بتکم  : عباـنم دـندش . حرطم  ساـمرباه  هفوا و  نوـچمه  بتکم  نیا  رتدـیدج  نازادرپ 

بتکم هچخیرات  .1389 نارهت ، تمـس ، تاراـشتنا  يرداـق ، متاـح  متـسیب ، نرق  رد  یـسایس  ياـه  هشیدـنا  .1373 شتسرپ ، رـشن  ناهفـصا ،
.1372 ریوک ، نارهت : ناولهپ ، زیگنچ  همجرت  نیترام ، یج . تروفکنارف ،

تلاسر همانزور 
باتفآ تیاس 
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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